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NECESAJ K U I U J
Duni 1909 la membraro de U. E. A. 

atingis la kvinan m ilon. Tio estas 

multe, se oni memoras, ke nur antaŭ 

18 monatoj estis fondita nia Asocio, 

malmulte kompare kun tio, kio po

vus esti, se en ĉiu loko ĉiuj niaj re

prezentantoj agus kun egala energio

kaj fervoro por varbi al nia afero kiel 

eble plej multe cla membroj.

Armeo da kvin mil homoj disigitaj 

en 700 lokoj de pli ol 40 landoj, ku

nigitaj en la sola celo helpadi kaj 

servadi unu la alian, estas jam  per si 

mem forlo de nedubebla graveco, 

precipe se tiuj kvin mil homoj havas 

ne nur komunan organizon, sed an

koraŭ komunan idealon. Oni tamen 

ne forgesu, ke. organizajo estas forta 

precipe per la materialaj malajoj, 

k iu jn  ĝi reprezentas, kaj la plej mul

tajn el tiuj rea I aj oj ĝi povas ekzistigi 

kaj konstantigi nur se ĝi posedas por 

tio suficaj n monrimedojn. Nu, oni 

facile kalkulos la kapitalon, kiun re

prezentas kvin mil homoj pagantaj 

‘24 sd., nome 1.200 spesmiloj, mal

granda sumo proporcie kun la vasta 

administra laboro, kiun postulas la 

organizo de ĉiu serioza servo. Sen

dube, multaj el tiuj servoj estas kree

blaj sen grandaj elspezoj, sed eĉ re

duktitaj al m inimumo, ili ofte supe

ras niajn modestajn monrimedojn, 

ĉar ĉiu nova entrepreno serioze or

ganizita — knj se ĝi ne estas serioze 

organizita, ĝi valoras nenion — ne

cesigas konstantan administran kon

trolon kaj sekve novan oficiston. 

Precipe nun, kiam la kotizajo de la 

Esp-iaj entreprenoj eslis pligrandi

gita,, ni havas la devon liveri al ĉiuj 

nur serioze kaj bone funkciantajn 

servojn. Aliparte, por diskonigi niajn 

servojn al la neesperantista publiko, 

speciale en komerca fako, ni plej ofte 

bezonas propagandilojn kaj kunigi

lojn en naciaj lingvoj kaj, pro la m ul

teco de ĉi tiuj, ĝi estas elspezo, kiun 

ni ne povas permesi al ni. Ofte niaj 

amikoj sendas al ni projektojn pri 

novaj servoj tule realigendaj, sed 

malfacile realigeblaj pro la dirita 

katizo. Praktike, ĉiu projekto, kiu 

ne estas akompanata per buĝeto 

aŭ estas bazata nur sur venontaj 

eventualaj profitoj, por ni prezentas 

nenian utilecon nuntempan.

Estas absolute necese, ke por pagi 

la elspezojn, k iu jn katizas la adm i

nistrado de la diversaj Esperantiaj 

servoj, t'. E .A . posedu sufiĉe gravajn 

kaj konstantajn monrimedojn. Ni 

starigis kiel kondukan principon, ke 

ciu servo devas pagi siajn elspezojn 

kaj, kvankam havanta generalan ho

maran utilecon, devas esli starigata 

sur komerca bazo. Sed ĉi tio, kiel en 

ĉiuj komerce direktataj entreprenoj-,

ue povas okazi lu j cle rkomeneo : oni

komence bezonas fari elspezojn, kiuj 

estos repagataj nur kiam funkcios la 

dirita servo. El lio sekvas, kiel jani 

rimarkigis nia financa fakestrocn Bar

celono, la neceseco posedi sufican re

zervan kapitalon, kiu ebligos al ni 

fari tiujn komencajn elspezojn, « f io  

devas esti la ĉefa okupo de la financa 

fako dum la venonta jaro ».

Kiuj clo estas la diversaj rimedoj 

por plenumi tiujn postulojn ? Antaŭ 

ĉio, necesas, ke tiuj monrimedoj ge

nerale havu konstantecon kaj ne estu 

kauzo de novaj prizorgoj, 'fio do fori

gas la enspezojn per pruntoj, kiuj ne 

eslas sen dangero, kvankam en ekstre

ma bezono aŭ en specialaj okazoj ili 

estas necesegaj, se ne estas alia ri

medo, seci la plej bonaj enspezoj estas 

tiuj, kies fonto estas en la Asocio 

mem kaj reprezentas la rezultatojn 

de la laboro de giaj reprezentantoj. 

Nur laŭ ĉi tiuj ni povas precize kal

kuli kaj konkludi.

La plej urĝa tasko, la plej utila el 

tiu vidpunkto, eslas Ia pligrandigo de 

nia membraro. Se ĉiu Delegito faras 

sian devon, en fino de 1910, I . M  A. 

povus posedi kvaroble pli da mem

broj ol nun, ĉar tia eslas almenaŭ la 

nombro cle la Esperantistoj, kiuj povus 

aligi al U. E. A. Niaj Delegitoj devas 

flanke lasi nenian okazon por varbi 

al nia Asocio novajn membrojn, 

(iiujare miloj cla personoj ricevas 

instruadon pri Esperanto en la kur

soj. Konigi nian Asocion al ili kaj 

instigi, ke ili ĝin aliĝu, estas unu el 

iliaj taskoj. La kotizajo estas malalta, 

ĝuste por lio, ke kiel eble plej mul

taj homo j povu partropreni en U. E. A. 

Oni eble asertos, ke ĉiuj tiuj aligentoj 

ne havos okazon uzi nia jn servojn. Se 

tio estus absolute vera, gi nur pru

vus, ke tiuj personoj lernis Espe

ranton nur por sin distri, ne por gin 

uzi, sed eĉ tiel nia Asocio povos iam 

utili al ili. Cetere en ĉiu socio estas 

tie l: ne ĉiuj membroj uzas ĉiujn ser

vojn cle ĝi, sed ĉiuj per sia monhelpo, 

kotizajo au imposto, ne direkte 

partoprenas en ilia vivado kaj havas 

la eblecon iani ilin uzi laŭ sia bezono.

La statistikoj prila membraro de U. 

E. A., kiuj aperas en tiu numero, mon

tras kiun rezultaton ni ricevas kiam 

ciuj Delegitoj klopodas, kiel okazas 

nun cii kelkaj urboj, felice ĉiam jili 

m u lta j: se ĉiu Delegito varbus mez

nombre dudek membrojn — nombro 

facile superebla en multaj lokoj — 

ni fine de la jaro havus 15.000 mem

brojn. Tio es!a> realigebla sen ekste

rordinara penado.

En kelkaj lokoj, la alta cifero de 

niaj membroj estas siliciata al tiu

fakto, ke la loka grupo, dezirante 

doni al nia Asocio plej grandan 

kunhelpon kaj havi kun ĝi oficialan 

ligilon, aligis kiel Esperant ia .[sucio, 

t. e. ciuj iliaj membroj estas sama

tempe Esperantianoj. Tio prezentas 

diversajn simpligojn el administra 

vidpunkto, precipe por la kotizajoj 

kaj alportas al ni Satindan helpon. 

Ni esperas, ke por 1910 multaj estos 

la grupoj, kiuj imitos la ekzemplon 

de Bromberg,Magdeburg, Paris-Nord, 

Abbeville, k. a. kaj farigos Esperan

tiaj Asocioj. En malmulte da tempo, 

dankal tio nia membraro rapide pli

vastigus.

Kelkaj grupoj eble ne povos aligi 

kiel Asocioj, kvankam ĉi tioestas plej 

facila. Ili tamen povas multe helpi 

al t ’. E. A. aligante kiel Esperantiaj 

entreprenoj. La kotizajo por ili restas 

2 /j^kaj voĉdonante tiun escepton pol

la institucioj havantaj Esperantistan 

karakteron, la Delegitoj klare espri

mis sian deziron, ke ili aligi! plej 

multenombraj. Por grupo sumo da 

2 *£ ne eslas tre grava kaj por nia afero 

la aligo cle du aŭ tri cent grupoj kiel 

entreprenoj estus granda helpo. Ce

tere, ekster tio, tiu arango prezentas 

utilecon al la grupoj mem, kiuj rajtas 

uzi la servojn de I ’. E. A., ekzemple 

se ili eldonas gvidlibron aŭ-folion, 

kiel devas klopodi ĉiuj veraj grupoj, 

kaj aperi sur la Oficiala Jarlibro.

Oni prezentas al si, ke, ne paro

lante pri Ia entreprenoj kiujn povas 

de nun varbi niaj Delegitoj ĉe nees

perantistoj, se nia Asocio kalkulus 

kelkajn m ilojn cla membroj plie kaj 

du aŭ tri cent Asocioj kajn entrepre

nojn, el la almenaŭ 500 vivantaj gru

poj Esperantistaj, ĝi havus antaŭ si 

gravetan monkapitalon, kiu perme

sus al ĝi pligrandigi sian kampon cle 

ago, perfektigi siajn servojn kaj kun 

jili cla favoraj ŝancoj sin turni al tiuj 

multe nombraj institucioj, kiuj bezo

nas ĝin, sed restas flanke, ĉar ili ĝin 

ignoras, kaj gin ignoras, ĉar ni ne 

havas ĉiujn ilojn por ilin atingi, 'l in 

revo estas facile enkorpigebla, se nur 

ĉiu helpos. Lali la pasinto, ui estas 

certaj, ke ne mankas tiu helpo.
*

(iar ni parolas pri materialaj, sed 

necesaj, aferoj, oni permesu al ni 

rimarketon : financa ordo eslas ebla, 

nur se la praktika stato de la aferoj 

respondas al la teoria stato cle la 

kalkuloj sur la libroj, pli proze, nur 

se la ŝuldantoj de nia Asocio, kiu 

malfermas konton el ĉiuj siaj repre

zentantoj, ĝin elpagas regule kaj orde. 

Feliĉe, la plej multaj plenumas tiun 

devon kun imitinda akurateco kaj 

plene meritas, la konfidon, kiun 

faras U. E. A. per malfermo de kre

dito, sen antaŭa monprovizo. Aliaj 

pli malmultaj tion ne faras kaj devi

gas nin sendi avertilojn, elspezi 

monon por enkasigi monon kiun ili 

mem jam  enkasigis... kaj negliĝas for

sendi. Tial, por eviti tiujn faktojn, 

nia Asocio devis alpreni sankciojn, 

kiuj estos senpartie aplikataj por la 

bonordo de niaj aferoj; tial ankaŭ,

ni treege esperas, ke en ĉiu loko 

estos la necesa Iau regula m inimumo 

da membroj, dank al kiu la Dele

gito eslas balotata de siaj samlokaj 

Esperantianoj, kio liveras al ni la 

necesajn garantiojn, sen kiuj neniu 

entrepreno praktika estas ebla.

T iujn diversajn demandojn ni de

ziris ektusi en la momento kiam ĉie 

rekomencigis la agado cle niaj repre

zentantoj.

II. 110DLEH.

SOCIA VIVO
K O M E R C O

Francujo  ba ldaŭ  enkondukos 

postajn ĉekojn.

K iam  n i havos la in te rnac ia jn  ĉekojn ?

La franca ministro de la postoj deponis 

ĉe la Parlamento legoprojekton pri la kreo 
de servo de postaj cekoj. La ŝatindeco de 

tiu sistemo eslas videbla kompare kun la 

nuna sistemo: Se nii volas sendi 100 S al 

S-ro X., mi devas nun aĉeti mandaton, 

ĝin enkovertigi kaj doni al la posto. Sama 

operacio inversa, se S-ro X. volas sendi al 

nii monon. Sed se S-ro X. posedos ĉe la 
jiosto ĉekokonton, suliĉos ke nii iras al la 

posto, donu al la oficisto IGO §  kun mia 

nomo kaj la nonio de la adresato, kaj la 

100 S estos tuj kredidatoj al la konto de
S-ro X., kiu ne bezonas iri al la olicejo; 

nii mem ne bezonos speciale skribi al li 

pri tio. Dua okazo : se S-ro X. volas sendi 

al mi 100 § , li nur sendu al mi posto ĉe- 

kon, kiun mi repagigos ĉe la olicejo de la 

ĉekokonto. Se la konto estas malfermata 

en alia oficejo, la oficisto transdonas al gi 

mian ĉekon, kiun repagos mia poŝtisto. 

Eine, se S-ro X., kaj nii havas ĉekokonton, 

la afero estas reguligebla per simpla giro.

Oni vidas la profitojn de tiu sistemo: 

reduktado de la mandatoj, kies pagado 

postulas komplikajn formaligojn kaj gran
dan oficistaron. Por la publiko : lempo- 

ŝparOj faciligoj de pagado. La logantoj de 

la komunumoj, kiuj ne posedas kroditins- 

tituciojn, povos facile enkasigi*siajn pa

gojn. La societoj, asocioj kaj komitatoj 

povos ricevi siajn kotizajojn; la komercaj 

firmoj siajn fakturojn, la turnataj siajn 
abonojn.

Oni scias, ke la sistemo de postaj Cekoj 

jam liveras grandan utilon en Germanujo, 
Aŭstrio-Hungarujo, Svisujo ; en kelkaj el 

l uj landoj oni uzas ĝin eĉ por la pagado 

de la impostoj. Oni nun intencas fari kon

trakton inter tiuj kvar landoj por ke giroj 

per poŝtoĉekoj estu eblaj inter ili. Por tiu 

celo Internacia Konferenco enhavanta la 
reprezentantojn de tiuj kvar nacioj, kun

venis en Berlino. Ni esperu, ke baldaŭ 

ekzistos internacia poŝtoĉeko. Ne la Espe
rantistoj plendos pri tio.

A. H.

K O N G R E S O J  St F E S T O J

Ĉe la vegetarana Kongreso en Man-

chester. — La sukceso da Esperanto.

Kelkaj impresoj.

La Internacia Vegetarana kongreso, kiu 

jus okazis en Manehester, (10-18 Oktobro) 

kaj kiun mi ĉeestis, — post peto de gia 

sekretario — kiel delegito de la I. U. E. V., 

dauris tri tagojn kaj estis tre interesa de 

la vidpunktoj Esperantisma kaj Esperan

ta. Neniam antaue dum mia vivo nii 

vidis tiom da Esperantisma sento ekster 

niaj propraj Esperantistaj kongresoj, kaj 

nenian antaŭe mi ie trovis tian aprobon 
kaj inklinon al Esperanto en neesperan

tista kongreso. Tio rezultis videble de du 

kauzoj, unue, ke la vegeta ristoj estas, ge

nerale, popolo kim tre altaj idealoj kaj 

sentoj ; kaj, due, estante mem reformistoj, 

ili kompreneble rigardas simpatie ĉiujn 
aliajn reformojn.

Ceestis fremduloj, (delegitoj-rajtigitoj) 

de Belgujo Danujo, Finlando, Germanujo, 
Holando, Svedujo kaj Hindujo, kaj repre

zentantoj de Francujo, Hispanujo, kaj 
aliaj, kroni la multaj naciaj delegitoj kaj 

simplaj ĉeestantaj partoprenantoj. Ciujn 

delegitojn oni gastigis duni kvar tagoj aŭ 
pli longe ĉe la domoj de afablegaj kongre

surba !^ , kaj laŭdegaj estis ĉiam Ia dank

vortoj de la fremduloj pri la ĝentileco kaj 
gastameco de la Angloj kaj precipe pri la 

Angla « Patrina » Vegetarana Unuigo.

Sabaton matene okazis la unua kunveno,

en granda ĉambro de la vegetara restora
cio, dum kiu ĉiuj delegitoj salutis la kon

greson kaj raportis pri Ia speciala laboro 

de la lokaj unuigoj kaj la progreso de ve

getarismo en la propraj landoj. Speciale 

interesaj estis la raportoj de S-no Lombard 
pri Svedujo kaj de D-roj Lvbeik, Nvssens, 

kaj A. Mevross, pri Finlando, Belgujo kaj 

Holando. Mia propra raporto estis mal

longa. ĉai; nia Internacia Unuigo de Espe

rantistaj Vegetaranoj ekzistis jam nur mal

longe; sed post kelkaj informoj, mi prenis 

Ia oportuntempon por kompari la du mo
vadojn kaj montri la taŭgecon de Espe

ranto por tiaj internaciaj kongresoj. Mi 

diris i. a. ke homoj kiuj tiel multe kom
patis la bestojn kaj havis tiajn altajn idea

lojn, nepre devas konsenti pri la frateco 

inter Ia homoj mem kaj ankaŭ utiligi nian 

lingvon por propagandi siajn ideojn inter 
aliaj altidealuloj. Mi ankaŭ anoncis al la 

ridetanta auskultantaro ke ĉiuj tri emi
nentuloj sur la estrado jani donis sian 

benon al Esperanto, ĉar Profesoro Mavor, 

la ĉiekonata latinisto, parolis jam en nia 

lingvo en Cambridge, D-ro Ason, literatu
risto kaj lingvisto, nun lernas gin kaj Sinjoro 

Broadbent, la afablega kaj ĉie amata sekre

tario de la kongreso estis promesinta al nii 

ke li lernos ĝin. Duni nii parolis nii rimar

kis ke la generala sento de la tuta kunveno 

estas favora, kaj, antaŭ la finigo de la 

kunveno, Profesoro Major kore apro

bis mian parolon, klarigante al la au

dantaro la treegan belecon de la Espe

ranta elparolado kaj komparante gin kun 
la angla lingvo laŭ diversaj vidpunktoj. 

D-ro Ason sekvis lin, parolante pri la 

facileco de nia lingvo, kaj konsilante ke 
oni lernu ĝin. Tiuj du paroloj estis tute
neatenditaj favoroj.

Tiam sekvis gaja generala babilado kaj 

tagmanĝo Ce la tabloj de la restoracio. Tie 
ni trovis ke multaj ĉeestantoj aŭ jani ko
mencis aŭ volis komenci Ia studadon de 

Esperanto. Estis interese aŭdi de S-no Lom

bard ke Si estas unu el la malnovaj Espe

rantistoj de Stockholm, kvankam si eksi
gis el la tiea grupo kiam gi sin ekokupis 

pri Ido; kaj ankaŭ, de D-ro Nvssens, ke 

li, kiel Prezidanto de la Brusela Veg. Unui

go, (kiu arangos la internacian kongreson, 

1910»") intencas posttagmeze proponi ke 

Esperanto estu unu el la oficialaj lingvoj 

de tiu kongreso, ĉar jam lia asocio rajtigis 
lin fari tion.

Posttagmeze ni audis multon pri la 

granda nuna disvastigo de vegetarismo 
inter Ia studentoj, k. t. p., precipe en Ger

manujo, kie nun estas preskaŭ tri mil ve

getaranoj aligintoj al la unuigoj, duni alme
naŭ alia tri mil, proksimume, ne ankoraŭ 

estas anoj de iu ajn grupo aŭ asocio:

S-ro W. Mann, la sub-redaktoro de la 

« Brita Esperantisto », kiu, kiel delegito 
la Barcelona Vegetarana Grupo, jani ma

tene faris sian raporton, nun faris bonan 

poresperantan paroladon, citante la uti
lojn de nia lingvo al vegetaranaj vojagan

toj, k. t. p. kaj denove instigis la auskul

tantaron alpreni kaj lerni la internacian 
lingvon antaŭ ol kunveni en Bruselo prok

siman jaron kiam, kredeble, okaze de la 

internacia Ekspozicio, ĉeestos multaj ali
landuloj.

Li proponis ke la nuna kongreso reko

mendu ke ĉiuj vegetaranoj lernu Esperanton 
kaj ke la lingvo estu akceptita oficiale en la 

venonta kongreso. Post subteno de D-ro 

Nvssens, kiu diris ke en la nomo de sia 

societo li jam intencis priparoli tiun pro

ponon, ĉiu unuanime akceptis gin. D-ro 

Nvssens ankaŭ anoncis ke la Brusela kon

greso diskutos multajn flankajn deman
dojn, Higieno, Ekonomio, Etiko, Alkoho

lismo, k. t. p., ke gi kredeble okazos dum 

la pentekosta festo, kaj ke en la Internacia 

Ekspozicio mem estos bonega, kaj malkura 

vegetarana restoracio. Ne nur, do, ni invi
tas ĉiujn legantojn ĉeesti la kongreson, 

sed ni esperas ke ĉiuj, kiuj vizitos la Eks

pozicion provu almenaŭ unu mangon ĉe 

nia restoracio, kiu, cetere, estos starigita 

kaj daŭrigita je gure etikaj kaj « justa-a) 
ĉiu » principoj. Guste kiel ni volis instigi 

la vegetaranojn al la alpreno de Esperanto 

kaj Esperantismo, tiel ni esperas instigi, 
ioni post iom, la nunajn legantojn al vege

tarismo — ĉar certe la du movadoj havas 

multajn komunanojn kaj oni renkontas ĉe 

ambaŭ la samajn aŭ tre similajn homojn.
Vespere sekvis « Socia! » aŭ amuza, 

amika kunveno, en Wit\vorth Institute, 
belega kaj nova Art-Palaco, ĉe kiu Ceestis 

kvar cent personoj, ĉiuj bonaj specime

noj de la saniga kaj gajiga efikoj de la 
vegetara vivado. Ni aŭskultis bonegajn 
muzikajojn, deklamojn kaj kaniojn kaj oni 

ne povis ne admiri kaj laŭdegi la veran 

genian talenton kiu metis sin je nia dis

pono dum la vespero. Antaŭ la komencigo 

de la koncerto ni guis bonegan mangon 

kaj postlakoncertoestissiifiĉc da tempo por 

amika babilado. Dimance okazis du spe

cialaj di servoj kaj unu amika akcepto, 

posttagmeze, de la delegitoj, ĉe la restora
cio.

Lunde la gravaj kunsidoj okazis. Matene, 
estis kunveno dum kiu oni aŭskultis paro

ladojn aŭ I egaj oj n de la diversaj eminentaj 
kuracistaj delegitoj de la kongreso. No

tinda estis ĉiu, kaj tre rimarkindaj kaj 

rimarkitaj estis la alta tono kaj idealoj de 

ĉiu. Unu el la legaĵoj estis sendita de D-ro 

Selss, bonega artikolo pri la vegetara vi
vado, (kiun, strange, nii mem jam  estis 

leginta per la bona traduko Esperanta de 

nia energia sekretario kaj konata sami

deano, S-ro B. de Ladevĉze), kiu difinis la 

veran signifon de la norno vegetara, — sana, 

fortika, vigla, — kiu tute ne limigis nin al 

mangado simple de legomoj. D-ro Mevross 
parolis pri la etika kaj morala flanko de 

Ia vegetarismo, montrante ke oni devas 
propagandi ne nur pro sanigaj rezultoj sed 
pro aliai motivoj kaj pro la moraleco 

mem. D-ro Nvssens parolis pri la scienca 

fianko de la inovado kaj citis la fakton 

inter aliaj, ke D-ro Totevko ĉe la Brusela 

Universitato pruvis per eksperimentoj ke 

vegeta ristoj generale estas trifoje pli fortaj 

kaj pli kapablaj elporti ol la viandraan- 
gantoj.

Posttagmeze oni diskutis la kalkulojn 

kaj diversajn arangojn de Ia unuigo. S-ro 

Nor\vod, la premiito enla lasta konkurado 

liri la cen/mejla marŝado, maljunulo ses

deksesjara. anoncis ke liaj multaj atleti
kaj sukcesoj eslis ŝuldataj nur al vegeta

rismo. Vespere okazis granda festo en Ia 

restoracio kaj, poste, granda publika kun

venego, Ce kiu parolis oratoro post ora

toro, ĉiu plej elokventa, bonhumora kaj 

sprita. Ni audis multegajn bonajn novaĵojn 

pri Ia progreso, kaŭzo, utilo kaj estonto 

de la movado. Unu juna Finnlandino dolĉe 

parolis pri la tempo kiam Ia mondo ne plu 

en va hos mortigantojn kaj kiam Ia popoloj 
parolos nur unu lingvon, estante ĉiuj anoj 

de unu granda familio. Aŭskultahte Sin,
knj ja ĉiujn aliajn, — oni povus kredi 

sin meze de Esperantistaj samideanoj, aŭ- 

dantoj de Ia nun bonekonataj kaj plej Sa
tataj idealoj de ĉiuj sekvantoj de Esperan

tismo. ^irkaurigardante oni vidis centojn 

da felicaj, sanegaj ridetkapablaj vizagoj,
dum oni sentis la gojon esli inter tiom

da altidealuloj; kaj kiam la Svedina Dele

gito diris ke tiu unua internacia vegetara

na kongreso estis la « neforgesebla » kon
greso, pro la belaj sentoj kiuj trapenetris 

Ain, mi, persone, ne povis ne meti gin en 

la saman loko de m ia koro, kie ripozas la

memoro de nia « neforgesebla » kongreso 

de Bulonjo. Fine, S-ro Eduard Carpcnter, 

mondkonata verkisto Angla, fermis Ia kun

venon, urgantc, — tule ne atendite — ke 

ciuj vegetaranoj lernu Esperanton, la sim

plan, facilan kaj utilan internacian lingvon. 

Tiamaniere Esperanto Sajne ricevis an- 

taŭenpuSon ĉe tre fervora kaj samideane- 

ma anaro kaj kredeble la semoj plantitaj 
tiun nokton atingos ĉiun mondparton. Vi, 

Esperantistaj legantoj, faru vian recipro

kan parton, kaj alprenu ia vegetarismon, 

ecse nur por provi gin, kaj aliĝu al la sim

patia vegetarana popolo. Poste vi lernos 

multon pri Ia bonaj profitoj de vegetaris

mo dum vi meni propagandos la profitojn 
de nia propra movado.

Oni povus paroli longe pri la boneco, 

simpatieco, kaj lerleco-kun-simpleco de la 
fremdaj delegitoj en Manehester. Notinde 

estis ke kvankam ĉiu parolis preskaŭ per

fekte kaj tre muzike Ia malfacilan Anglan 

lingvon, ili tamen, ĉu jam lernis, ĉu tute 

aprobis Esperanton. Oni ankaŭ povus an

kaii longe priskribi la simplajn mangojn, 

kutimojn kaj vestajojn dela ĉeestantoj sed 

kredeble nii jani tro longe petis vian aten
ton. Suficas, do, diri ke tiu kongreso estis 

vera lernejo, kie oni humiligis, kaj admiris 
kaj amis iujn el la plej gentilaj, sagaj kaj 
altmutivaj homoj en la mondo. Vi iru 

proksiman jaron kaj lernu sammaniere.

M v i n i  v r k t  L J o . m - h ,  (Delegito-LTverpool.)

A E R V E T U R A D O

A erveturado en Polujo  

Nova aeroplano

Du ingenieroj meĥanikistoj, fratoj Schin- 

dler el Krakoj- konstruis rimarkindan 

aeroplanon, al kiu kompetentuloj, antaŭ- 
diras plenan sukceson. Gi apartenas al la 
sistemo de unuplataj aparatoj kaj per 

multaj, detaloj en sia strukturo lute dife

rencas de ĉiuj ĝis nun konataj similaj 
aviadiloj.

La aeroplano havas longecon da 12 metroj 
kaj preskaŭ sania estas la amplekso de lu 

flugiloj; gia skeleto estas konstruita el 

Stalaj tuboj, la surfacoj de la flugiloj estas 

faritaj el speciala gumtolo kaj por aliaj 

akcesora j ia eltrovintoj uzis la eksteror

dinare malpezan metalon « magnaliurao ».

IOTEKO i!
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amalgamon, konsistantan el magno kaj 
aluminio.

La sidejo, Ire oportune arangita kaj des

tinita por dii personoj, trovigas sub la 
Utigiloj kaj ne super ili, kiel ĉe aliaj flug

maŝinoj ; pro tio la direktado de la aparato 
eslas konsiderinde plifaciligita. La rotacia 

motoro, kies forto varias inter 60-75 H-P, 

estas malvarmigata ne per akvo, sed per 

aero kaj estas lokita en la plej malalta 

pezopunkto ; tiu-ĉi cirkonstanco permesas, 
atingi pli firman ekvilibron de la masino. 

Plue la platoj de la flugiloj neestas firmaj, 

kiel ĉe aliaj aviadiloj, sed ili poras dekli
nigi per siaj ekstremajoj, kio ebligas subi

tajn turnojn en la aero. Ĉio estas tiel aran

gita, ke la aviadisto havas la cefan direk

tilon kaj la motoron antaŭ si kaj povas 

samtempe direkti la malantauan platon. 

La ruligilo, destinita por faciligi la komen
can ekiron de la aparato esatas provizita 

per du aerpumpiloj, kiuj kombine kun la 

akso kaj la radoj garantias, al la aeroplana 

plenan sendanĝereeon dum la alterigo. 

unuaj flugprovoj okazos en decembro sur 

« Biome », tre vasta eksterurba herbejo, 

apartenanta al Krakon.

Leon HnsRNSTocg (Krakon).

La unua  Aerveturado Semajno

en A ng lu jo

jus okazis de la lfi" gis la 23-’1 de Oktobro, 

super la fama ^evalkurejo apud Doncas- 

ter, la unua aerveturada semajno angla. 

Malgran la kutima ŝangemcco de la angla 

klimato kaj la malfrua sezono de la jaro, 

la kunveno sufiĉe bone sukcesis, — escepte 

se oni rigardas gin de la financa vidpunkto. 

Ceestis la diversaj specoj da aviadiloj, la 

un.uplana, la duplana, kaj la granda kaj 

potenca aviadilo de S-ro Codv, apud kiu 

la aliaj Sajnis preskaŭ kiel ludiloj,

S-roj C. Cody, Delagrange, Le Blon, 

Molon kaj Sommer faris kelkajn pli-malpli 
longedaŭrajn flugojn ; la ŝercemuloj nomis 

la ilojn de la aliaj aviadonta^ Iierbo- 

planoj » pro ilia vigleco kuradi surla herbo 

kaj ilia nevendebla decido ne forlasi la te
ron. Al S-ro Codv apartenas la honoro esti 

la Unua fluginta ĉe angla aviadkunveno, 

kvankam tiu unua flugo estis nur mallonga 

kaj, tro rapide revenante al la tero, la aero

plano multe difektigis; la rebonigo okupis 

kelkajn tagojn kaj se oni ne estis dauri

gota la kunvenadon en la sekvantan se

majnon, gis la 26“ de Oktobro, C.odv ne 

povus flugi plu. Antan lia alveno al Donas- 

ter, S-ro Codv neniam vidis iun alian avia* 

danton kaj lia granda biplano entute estas 

lia propra elpensajo; certe estas ke, post 

kiam li venkas siajn malfacilajojn rilate al 

la motoro, lia aeroplano bone sukcesos.

Plej interesplena kvaronhoro okazislun- 

don posttagmeze la antaŭlaslan tagon. 
Subite aŭdiĝas granda r-r-r-r-r-bruo kaj 

tuj poste oni vidas la grandan aeroplanon 

de S-ro Codv rapidantan laŭ la kurejo, 

post 100-300 metra kurado gi malrapide 

kaj majeste suprenlcvigas en la aeron gis 

alteco de 30-40 futoj kaj antaŭcniranta tiel 

nialŝancele kvazali gi iris sur relvojo gi 
ĉirkaŭfliigas la (-evalkurejon ; ne longe 

post la komenco cle ladua ĉirkaŭiro, flanka 

ekblovo malsupren kaj maldekstre» irigas 

la aeroplanon, gi alterigas ekster la kurejo 

guste antaŭ larga ileksaro, sed, tre lerte, 

Sro Cody relevigas suli.V alion porne tusi 

la kreskajojn kaj, atinginte la malproksi

man flankon de la ileksoj li ree alterigas 

kaj haltigas sian masi non. Tuj poste S-ro Le 
Ulon ekflugas per « Blĉriol » monoplano, 

kaj flugas tre sukcese ĝis kiam li atingas 

lu saman lokon kie Codv jam estas flanken

igita, lie ĉi la vento frapis Le Blon sur la 

koni ra ŭa flanko; anstatui! ol transflugi 

trans la ileksoj, li turnigas dekstron rekte 

al la barieroj kaj la rigardantoj, li tuŝasla 

teron antaŭ la unua bariero, sed per m i

rinda vigleco saltigas la aeroplanon super 

ĝi, ^alterigas kaj tuj je preskaŭ nekrede

bla angulo relevigas super dua ba

riero kaj la kapoj de la rigardantoj.

Malfeliĉc,transpasinte la popolamason, pro

tute proksima muro kaj grandaj arboj, li 

ne povas daŭrigi la flugon kaj por eviti la 

muron devas tuj fali al la tero kaj lion 

farante la aviadilo grave difektigis. Tre 
bonŝance S-ro Le Blon tuto no ostis vun

dita kaj sciiginte pri tio, la rigardantoj 

laute aplaŭdas la lertecon per kiu li evitis 
gravan malfeliĉajon.

La plej longa kaj la plej rapida flugoj 

okazis la lastan tagon, kiam, flugante 45 km., 
S-ro Sommer restis 45minutojn en la aero; 

kaj S-ro Delagrange flugis 2 km. je rapi

deco de 87 km. hore, kiu, oni diras, estas 

la plej rapida flugo jam farita.

Rigardinte flugojn, oni bone komprenas 
ke la nunaj aviadistoj ankoraŭ nur lernas 

flugi ; malgraŭ io, via korespondanto 

povas certigi ko, se li ne estus edzo kaj 

patro, se li estus 20 jarojn pli juna ol li 

estas kaj — plej grava afero — se li estus 

milionulo, li tre bahiano havigus al si 

aeroplanon kaj li certo tuj eklernis la 
flugarton.

P r i e s t a n ,  Del. Bradfoni.A. I

J U R O

La Angla Buĝeto. — Proponoj de 

Lloyd George, financisto m in istro . 
— La novaj impostoj.

Lau la financa ministro, estas neceso 

reorganizi la impostan sistemon, se oni 
volas ke la lando ne bankrotu ! Lastan 

jaron estis deficito da Sni. 7.140.000, kaj 

tiun ĉi certe estos pli ol duobla, ĉar la 

elspezoj (iumomente pligrandigos dum 

la enspezoj plimalgrandiĝos.

La ĉefa kaŭzo de la malgrandigo ile Ja 

enspezoj estas la nova regulado pri la al

sendo en Britujon kaj la vendado de 

alkoholaj likvoroj, bieroj, k. t. p. La Bri

toj farigas nealkoholuloj. Rilate la elspe
zoj n, ili pligrandigas pro la konstruado de 

novaj militŝipoj kaj la disdonado de pen

sioj a! la maljunuloj. 90.000.000 Sm. estas 

necesaj por pagi la Sm. 2, 500 (iusemajnan 

al la brilaj malricaj maljunuloj. Kaj alme

naŭ IOŬ'0 de la impostoj estas dediĉitaj al 
la fabrikado de novaj « Dreadnoughts », 

k. t. p. Neniam iu buĝeto estis tiam pri

diskutita kaj okazigis tiom da disputoj. 

Ciaj proponantoj kaj subtenantoj ĝin no

mas « la buĝeto de la m aliculo j », ĉar 

ĉiuj novaj impostoj estos pagataj de la Ti

euloj ! La kon t ra ituloj konsideras gin kiel 
hontan rabadon.

La novaj impostoj eslas bazitaj sur tri 

grandaj principoj. Unue, ili devas esti 

tiaj, ke ili suDĉos por pagi ĉiujn antaŭvi- 
deblajn kaj aliajn necesajn elspezojn; ĉiu- 

jare ili pligrandigos pro sia propra naturo, 

tial ko la sociala programo de la registaro 

estos cfektivcbla son levado de novaj im

postoj. Duo, ili ne devas osti malhelpo al 

la kreskadota] plibonigo de 1’komerco kaj 

industrio, el kiuj konsistas la riĉaĵoj de la 

lando. Trie, ĉiuj klasoj de la societo devas 

partopreni la pagadon de la impostoj; 
mni rikuloj kiel rikuloj, religioj, societoj 

kiel ĉiuj alfaj. Nuntempe pro la laksado 

do I’rentoj kaj salajroj, Ia plej granda 
parto de la impostoj estas pagata de la 

komercistoj, kaj dungatoj, ĉu Stataj, ĉu 

privataj, dum Ia riĉaj posedantoj do Ttoro 
estas malmulte impostataj.

listas do tiuj bienposedantoj kiuj « sufe

ros » pro la propono de la ministro. Sed 

ili mem cstos dividitaj en diversaj kate

gorioj : unue, tiuj kios bienoj estas kultu

ritaj, kaj due kies bienoj bavas specialan 

valoron pro mineralaj entenejoj aŭ pro 

gia proksimeco do popolaj centroj. La 
kulturitaj teroj havas tro malgrandan 

valoron, kaj tiu valoro mem malgran

digas en multaj partoj de Britujo dum 

la ĉirkaŭurbaj toroj kaj m ine ra lo j 

(•iuspecaj plivalorigos. Alia afero konside

rinda on la nova taksado estas la kialo 

de tiu plivalorigo. 'Tro ofte, kaj oni povas 

diri preskaŭ ĉiam,Ia posedanto do la bieno 

havas nenion, kaj riskas nenion Jpor gin

plibonigi aŭ plivalorigi ; la kreskanta va

loro estas Siliciata al la luantoj kiuj ĉu sur 

ĝi konstruis, ĉu ekspluatas la intornaĵon. 

La luantoj do riskas multo kaj pagas multe 

al la bienulo, ne sciante ĉu iam iliaj klopo

doj estos rekompencataj, dum li (-iuokaze, 
ricevos grandegajn profitojn.

Estas do tiuj bienuloj kiuj de nun devos 

pagi la impostojn,kaj tiu j impostoj estas en

tute tri. Unuo, estos imposti taj laŭ sia nuna 

valoro ĉiuj bienoj kies valoro dependas cle 
la najbaraj entreprenoj kaj tiu lakso kres

kos ĉiujare kun la plivalorigo do la bieno, 

apartede tiu de la konstruajoj sur ĝi ekzis
tantaj. Tiu imposto estos 20 0/0 de la pli

valorigo, por la Stato.

Due, ostos impostataj ĉiuj teroj ne uza

taj laŭ sia taŭgeco, t. e., la bienoj sur kiuj 

la posedantoj ne konstruigas aii ne perme

sas konstrui esperante pli malfrue lui ilin 

multe pli karo. La nova imposto cstos 
2 0/0.

I rie, IO O O sur la plej grandaj pro

fitoj, kiujn terposedanto povos ricevi je la 

finigo de iu lukontrakto. (En Britujo, post 

nombro da jaroj, kutime 99, la konstrua

joj apartenos al la posedanto de la toro, 
sur kiu ili estas konstruitaj, t. e., nomata 

« lcar »). liepos ankaŭ pagi specialan kaj 

grandan imposton la bienuloj kies poso* 

dajoj enhavas mineralojn kaj tiel ricevas 
minejan depagon sen iu risko.

Pli granda imposto estos tiu ankan pa
gota sur la heredajoj. Kiam Ia heredanto 

estos frato aŭ fratino, fratido aŭ fratinido 

de Ia mortinto, anstataŭ 3 O O la imposto 
cstos 5 (IO; rilato al la aliaj herodaĵoj kiuj 

nun suferos imposton de 5 gis IO O O,

( iuj cstos impostitoj laŭ sama Sargo IO 0 0. 

La imposto restos kiel la nuna kiam edzo 

aii edzino heredos do la mortintino aŭ 
mortinto almenaŭ, se la heredajo ne estas 

pli ol Sm. 20.000. Super tiu sumo la im

posto estos .) 0/0. Pro tiu nova imposta 

sistemo, estas timinda, ke multaj personoj 

donu siajn bienojn, por specialaj kontrak

toj, dum sia vivo. Por tion eviti, la impos

toj gis nun pagitaj en okazo de donaco 

estas duobligataj, aŭ kalkulitaj laŭ la va

loro de la donitaj bienoj en okazo do gran
degaj donacoj.

La renta imposto estos iom Sangata, — 

kompreneble ankaŭ pligrandigita por per
sonoj kiuj havas jaran enspezon pli gran

dan ol Sm. 30.000 ĝis Sin. 50.000. — Ansta
taŭ pagi 5 Sm. por ĉiu JOO Sin., ili pagos 

ĉirkaŭ 0,500 plie. Por jili grandaj sumoj la 

imposto estos 5 Sin. por ĉiu 100. Nuntempe 

ĉiu dungato fraŭlo, aŭ edzo, kios salajro 
estas pli ol 1.600 Sm. pagas Sm. 3,500 por 
ĉiu 100 Sm. super tiu sumo.

Se anstataŭ perlabori sian vivon, oni 

havas rentojn aŭ profitojn elĉerpitajn ali

maniere ol el la laboro, la imposto estas 
1/3 pli granda, t. e., 5 0/0. Por la nova pro

pono, ĉiu patro pagos imposton nur sta

pli granda salajro, kaj almenaŭ 100 Sin. 

po infano malpli ol 16-jara ostos ncim- 
postita.

Aliaj novaj grandegaj impostoj estos pa
gotaj de la posedantoj de hoteloj, restora
cioj, koj iliaj lokoj fe kiuj alkoholistoj

trinkajoj estos vendataj. El tiu kategorio 
de impostoj, la registaro ricevos proksi

man jaron almenaŭ 20.000.000 Sni. pli ol 

antaŭe. Ni ankaŭ citu la impostojn sur la 

aŭtomobiloj, la tabako kaj la akcioj kiuj 

ankaŭ havigos kelkajn pliajn milionojn da 

Spesmiloj por la pensioj por maljunuloj, 
kaj kor militŝipoj.

Jon en kelkaj vortoj, la resumo de Ia 

buĝeto. Kompreneble por ĝin klarigi aii 

priparoli « in-extenso » multaj kolonoj de 

« Esperanto » esttis necesaj, kaj nii havas 

nur Ire limigitan lokon. Miaj legantoj do 

senkulpigos min, se inuitaj punktoj restas 

malklaraj por ili. Kiel nii jam diris inuitaj 

diskutoj estas okazigitaj pro Ia proponitaj 
impostoj.

Kaj la ministro financa jam estis devigata 
Sangi kaj resangi diversfoje sian projek

tan, tial ke gi estas kontraŭbatalata de 
multaj deputatoj, ĉiutage en ĉiuj partoj 

de Britujo estas organizataj kunvenoj pol

ari kontraŭ Ia impostoj novaj; eĉ inter Ia 

amikoj de la nuna registaro, kelkaj ilin 

fortege konstraŭstaras.

Nuntempe lastaj Sangoj estas proponataj 

de la Parlamento antaŭ sondi la projekton 
al la o Nobela Konsilantaro » (House of 

Lords) por ricevi finan sankcion.

Cu akcepta, ĉu forjeto? Jen (ies de
mando I

P. B l a i s e  (Londono).

Ciuj Esperantianoj estas pe

tataj de nun repagi la koti- 

zaĵon por 1910 al la Delegito 

de sia loko.

UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO
(U. E. A.)

OFICIA LA IM FORMIL O

Lia pakto]
IS oktobro. B i . a c k p o o l .  —  Komenco tle Ia 

aviada semajno.

K o p e n h a g o .  —  La rego akceptas Ia eksi

gon de Christensen, ministro de Inada  de
fendo.

I!). P a r i z o .  Grafo de Lambert por sia

aeroplano plenumas flugadon super Pa
rizo.

24. A r c o  (Italujo). — Inaŭguro de monu

mento al pentristo Johano Seganlini, 
verko de skulptisto Bistolli.

26. K a r i , . N .  -  Princo Ito estas insido 
mortigita.

D o n c a s t e k .  — Delagrange atingas per 
aeroplano la plej grandan rapidecon.

27 R o m o .  — Inaŭguro do Ia tria Kongreso 
de la Filozofia societo.

K o p e n h a g o .  -  Advokato Zable starigas 
novan ministraron tute radikalan.

29. G r e k u j o .  Ribelo de kelkaj maristoj 

de rega ŝiparo. La ribelantoj estas venki
taj post bombardado.

D e v v e n p o r t .  — 1-eiiĉa subakvigo do la
plej granda kirasita krozŝipo.

30. P a r i z o .  — Prezidanto Eallieres inaŭ- 
guras la palacon por la Ligo de Tlns-
truado.

B r o o k l i n .  Paulhan venkas la rekordon 
de alteco kaj rapideco on aeroplano.

31. N a p o l o .  — La milita direktebla aer

opo plenumas la vojagon al Bracciano 
(Homo) ĝis Napolo kaj revene.*

1. Novembro. R o m o .  — Dum la halto de 

la direktebla balono en Romo, helico de 

la aerŝipo mortigas loŭtenanton Rovetti.

K o n s t a n t i n o p l a .  — Publikigo do firmanoj

laŭ kiuj ĉiuj rasoj estas akceptitaj en Ia 
turka soldataro.

2. V i e n o .  —  Imperiestro akceptis la ek-

ziĝon de la ĉehaj ministroj Zacek kaj 
Braf. ____________

P a r i z o .  —  Solena rememorigo de la 

kvara centjara festo de la naskigo de Kal
vino.

3. P a r i z o .  — Malfermo de proceso kon
traŭ vidvino Steinheil.

4. A t e n o .  — Aresto de ŝipleŭtenanto 
Tvpaldos, (-ofo de la ribeloj de la Greka 
Sipanaro.

A .  T e l l i n i .

A D M IN IS T R A  F A K O

Protokolo p r i voĉdonado.

La subskribintoj, mombroj de U. E. A., 

certigas, ko la voĉdonado de la Delegitoj 

I i r i  la proponoj de la kunveno do U. E. A. 

on Barcelono (Of. Bulteno, n" 3) liveris la 
jenajn rezultatojn :

Nombro de Ia Delegitoj 82 

Delegitoj voĉdonintaj . . 58 

Nombro de Tvoĉoj. . . . 08
1° Forino de lu sendependaj Subdelegitoj 

62 jes 6 ne.

2" Kreo de distriktaj Delegitoj 56 jes 
12 ne.

3» Forigo de la aervetura fako 65 jes 
2 ne.

4" Kotizajoj por IDIO . . . .  jes . . . .  ne.

Konsekvenco, ĉiuj proponoj de la kun

veno eslis akceptitaj per la plimulto de la 
Delegitoj :

La atestintoj : II. Dodier, Ed. Stetler, S. 
Sos i i  ovski.

Ĉ iu j  E s p e r a n t ia n o j  n e p re  d e 

v a s  u z i la  E s p e r a n t ia j  n  

M a r k o jn  v e n d a t a jn  p o r  

la  p r o f ito  d e  c e n tra  

k a s o  de  U . E . A .

I  S d  p o r  e k z e m p le ro  (m in i

mumo IO)

FELIETONO DE « ESPERANTO »
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SEP PENDIGITOJ
De L eonii» ANDREJEV

D e d iita  al Lev. NikolaJevlC Tolstoj

X II. On i a lve turig is  ilin

Lumo de sekreta lanterneto /alis sur pa

peron kaj blankajn manojn sen gantoj. Tiu 
kaj alia ioni tremis; tremis ankaŭ la voĉo:

— Gesinjoroj, eble ni ne legu la verdik
ton ; ĉiuj vi ja scias gin? Kiel vi opinias?

— Oni ne legu, — por ĉiuj respondis 

Verner kaj la lanterneto rapide estingigis.

—■• La pastron ĉiuj ankaŭ rifuzis. Kaj 

malluma, larga silueto silente kaj rapide 
forŝoviĝis profundon kaj malaperis. Komen

cis videble (agigi: blankigis la nego, la 

homaj figuroj mallumigis kaj Ia arbaro 
farigis malpli densa, pli malgaja kaj pli 

simpla.

— Gesinjoroj, oni devas iri po du. Sta
rigu popare, kiel vi volas, sed mi petas, 

rapidigu.

Verner montris .ladsonon, kiu jam estis 

sur la piedoj, apogata ile du ĝendarmoj : 

Mi kun li. Kaj vi, Scrĉjo, prenu Vasil- 
jon. Vi iru antaŭen.

— Bono.

■ — C a i ni kuno, Munja? — demandis Ko

valĉuk. — Nu, ni kisu nin.

lli rapide sin kisis reciproke. Ciganok 

kisis tiel forte, ke oni sentis la dentojn; 

Janson kisis mole kaj malvigle per duone 

malfermita buso, — colere, Sajnis, ke li ne 
komprenis, kion li faras. Kiam Sergej Ga- 
lovin kaj Kaŝirin jam foriris kelkajn pa

gojn, Kaŝirin subite haltis kaj diris Iaido

kaj klare, sed por tute fremda, nekonata 
voĉo :

— Adiaŭ, kamaradoj!

— Adiaŭ, kamarado t — oni kriis al li.

Ili foriris. Estis silento. La lanternetoj

post la arboj haltis senmove. Oni atendis 

ekkrion, voĉon, ian bruon, — sed eslis si

lento tio, kiel ankaŭ lie ĉi, kaj senmove 
flavlumis la lanternetoj.

Aii, Dio mia I — ekraŭkis lti sovage. Oni 
rerigardis : gi estis Ciganok, kiu suferis 

pro antaŭmorta korpremon. — Oni pen
digas !

Oni sin deturnis, kaj roo estis silento. 

Ciganok suferis kaj kaptadis Ia aeron per 
Ia manoj :

— Kiel dog i estas I Gesinjoroj, ah? Ĉu 

mi ostos sola? Do kuno ĝi estas pli gaje. 
Gesinjoroj ! Kici do ?

Li kaptis la manon de Verner por kun

premantaj kaj malpremantaj, kvazaŭ lu
dantaj fingroj :

— Moŝlo, kara, almenaŭ vi estu kun mi, 
ah? Ekfavoris ne rifuzu vi!

Verner, suferante, respondis.
— Mi ne povas karulo. Mi estas kun li.

— Aii vi, Dio mia! Sekve, mi sola! Kiel 
do gi estas? Dio in ia !

Musja ekpasis antaŭen kaj diris mallaute:
— Iru vi kun mi.

Ciganok retirigis kaj Sovage elstarigis al 
ŝi la okulblankajojn :

— Kun vi ?

— Jes.

— Vidu I Mi ja estas mortigisto, ĉu no 

malestimas? Do mi preferus resti sola. Mi 
ne koleros vin.

Musja silentis kaj (1e nehela tagiĝa lumo 

ŝia vizaĝo Sajnis pala kaj enigma. Poste ŝi 

subite alproksimigis al Ciganok kaj, me

tinte la brakojn ĉirkaŭ lia kolo, Si forte 

kisis liajn lipojn. Li prenis por la fingroj 
Siajn Sultrojn, formovis Sin, ekskuis — kaj 

Smaĉante laŭtc kisis Ia lipojn, la nazon, Ia 
okulojn.

— Ni iru !

Subite la pli proksima soldato ioi ekŝan-

ccligis kaj, malprenante la manojn, faligis
la pardon sed li ne klinigis por levi gili, li 

por momento haltis senmove, krute turni

gis kaj, kiel blindulo, ekpasis sur netuŝita 
nego on arbaron.

— Kion vi iras? — timemo murmuris la 
alia. — Haltu!

Sed tiu same silente kaj malfacilo barak

tis on profunda nego ; versajne puŝigis je 

io, Svingis la manojn kaj falis vizago maK 
supren. Kaj tiel Ii restis.

— Levu la pafilon, acida Iano ! Se iie mi 
j ĝin levos I — severege diris Ciganok. — Vi

no scias la militservadon I 

La lanternetojn ree klopode ekmovigis. 
Venis la vico de Verner kaj Janson.

— Adiaŭ, moŝlo! — Iaido diris Ciganok, 
— En tiu mondo ni estas konatoj; kiam vi

| vidos min, ne deturnigo Ankaŭ iam donu 

al ini akvon por trinki — varmege estos al 
mi tio.

— ^ ( lia ŭ !

— Mi ne volas I — malvigle diris Janson. 

Sed. Verner prenis lin ĉc Ia mano kaj Ia 

Estan o mem faris kelkajn paŝojn; posto, 

oni vidis, li haltis kaj falis en la negon. 

Oni klinigis, levis kaj poi tis lin, kaj li mal

forte baraktis en manoj portintaj lin. Kial 

li iie kriis? Kredeble li forgesis, ke li havas 
voĉon. ^

Kaj la flavetaj lanternetoj ree haltis.

— Kaj mi, sekve, Munja, estos sola — 
malgaje diris Tanja Kovalĉuk. — Ni vivis 
kune, kaj jen...

— Tanja, karulino...

Sed Ciganok energie intermetis tenante 

Ia manon de Musja, kvazaŭ timante, ke 

oni ne forprenu Sin, li ekparolis rapide 
kaj ageme:

— Ali, bariŝnja! Vi povas sola, vi estas 

pura animo, vi povas, kien vi volas, ĉu  vi 
komprenis? Kaj mi ne. ĉar mortigisto... vi 

komprenas? — Estas neeble, ke nii estu 

sola. Oni diros: kien vi ŝovigas, mortigis

to? Mi ja ĉe cevalojn ankaŭ ŝteladis, je 

Dld! Do kun ŝi mi kiel... kiel kun etulo, 
vi komprenas, ĉu  vi ne komprenis?

— Mi komprenis. Do, vi iru kune. Donu, 
Munja, nii ankoraŭ kisos vin.

— Kisu vin, kisu vin, — admone diris 

Ciganok al la virinoj. — Via afero estas 
lia, oni devas bono adiaŭdiri.

Musja kaj Ciganok ekiris. La virino iris 

singardeme, g litfa lan ta  kaj laŭkutime 

tenante jia jupojn; kaj la viro forte, aver

tante kaj palpante por piedo la vojon, per
brake kondukis Sin al la morto.

La fajroj haltis. Silente kaj dezerte ef tis 

ĉirkaŭ Tanja Kovalĉuk. La soldatoj silentis, 

ili ĉiuj estis grizaj de Ia senkolora kaj mal
forta Iumo de komenciganta tago.

— Mi estas sola, — subite diris Tanja 
kaj eksopiris. — Mortis Scrĉjo, mortis an

kaŭ Verner kaj Vaĉjo. Mi sola sonatetoj, 

soldatetoj, nii estas sola. Sola...

Super la maro levigis la suno.

Oni metis en kostojn la kadavrojn, poste 
forveturigis ilin. La kadavroj kun etendi

taj koloj, kun freneze clSoviĝintaj okuloj, 

kun ŝvelita blua lango, kvazaŭ nekonata 

terura lloro, eldeviginta inter la lipoj, ko

vritaj per sanga ŝaŭmo, movigis nun reen 
sur tiu sania vojo, per kiu ili meni vivan

taj venis tien ĉi. Kaj la printempa neĝo 

estis tiel same mola kaj odoranta, kaj tiel 
sanie fresa kaj fortiga estis la printempa 

aero. Kaj en la nogo oni vidis nigran, nuil- 

sekan, eluzitan galoŝon, perditan de Sergej.
I iel homoj salutis la levigantan sunon.

Lau Ia ĉi supra voĉdonado la rezultato 
estas modifita jene :

i- CAPITRO III. -  D e l e g i t o j

§ 9 (nova). — En ciii regiono ekzistas Dele
gito kaj Vicdelegito/

En la regionoj, kie estas almenaŭ 30 mem
broj, la Delegito ka j Vicdelegito eslas balotataj 
de la membroj.

En la regionoj, kie estas malpli ol 20 mem

broj, la Delegitoj estas elektataj de la Komitato. 

La limoj de la regionoj estas fiksataj de la fako 
administrado.

S IO (nova). — La Delegitoj kaj Vicdelegitoj 

estas elektataj por tiu jaroj, lli estas konstante 
reelekteblaj.

§ l i .  — ;> Li partoprenas en la vocdonoj kaj 
balotoj Iau maniero kaj kondicoj priskribitaj 
en la § 18.

S 14 (nova). — En ciuj lokoj de sia regiono, 

la Delegito, se li jugas lion necesa, povas 

elekti Subdelegitoj n, kiuj sempere dependas de 

li la Subdelegitoj estas elektataj por 2 jaroj 
kaj konstante reelekteblaj.

§ 15.— La Subdelegitoj ricevas de la Delegito 
ciujn dokumentojn... (ue de la komitato).

§ 16. — (Nuligita).

§ 18. — Aldoni : ĉiu Delegito kiu ne havas 
'20 membrojn en sia regiono, ne havas vola
don raj ton.

*2C A l d o n o  a l  C a p i t r o  i i i

§ 20 bis. El ciu landoparto havanta komu

najn interesojn rilate al la agadkampo de U. E. A. 

kaj posedanta almenaŭ 5 Delegitojn estas for

mata distrikto. En %ĉiu distrikto la Delegitoj 
elektas por du jaroj distriktan Delegiton.

§ 30 ter. — La distrikta Delegito havas la 
jenan taskon :

I'1 . Li alcentrigas cion, kio koncernas hi 

disvastigon de U. E. A. en la distrikto;

2«/. Li alcentrigas ciujn raportojn de la Dele
gitoj kaj Konsuloj de sia distrikto.

3 «  CAPITRO V .  —  K o m i t a t o

Ŝ So* — *>s° 8*. (Aerveturado) estas nuligita.

A l d o n o  v ik i K o t i z a ĵ o

S I - — ‘La kotizaĵo de la Esperantianoj por 
IDIO estas fiksata je 3(5 Sd.

I  La kotizu jo de la Esperantiaj entre
prenoj estas fiksata je 5 &, el kiuj I/r, estos 

rezervaj por la konsuloj laŭ maniero difinota 

de la Komitato. La Esperantiaj entreprenoj, 
kiuj havas esperantistan karakteron (grupoj so

cietoj, gazetoj esperantistaj) pagas 2

Gravaj Avizoj

Ni rememorigas, ke ĉiuj personoj, kiuj 
aligis al L. E. A. post la 1« de Novembro 

1909 estas membroj por lino de 1909 kaj 
por la jaro 1910.

Ĉiuj Esperantianoj, kiuj ne estos sen

dintaj formalan eksigon antaŭ la I. Januaro 

estos konsiderataj kiel membroj por 1910 

kaj de nun estas petataj repagi sian koti
zaj on.

La Oficiala Bulteno (N'° 4) estas nun 

ekspedata. Cii estas akompanata de multaj 
dokumentoj ncccsaj por la agado de la 

Delegitoj duni la venonta jaro kaj pri la 
rebalotado de la Delegitoj.

Oni estas treege petata repagi la k o b a 

jon ne al ni, sed ĉiam al la loka Delegito 

de Ia plej najbara loko. Ĉiu repaginta ri

cevos markon kun dato 1910 gluotan sin

la membrokarton. Sanie por Ia Esperan
tiaj entreprenoj.

Rebalotado de la Delegitoj

Dum novembro kaj decembro okazos en 

90 lokoj la rebalotado de la Delegitoj de 

U. E. A. por du jaroj. Pli o l3.500 membroj 

el ĉiuj membroj devas partopreni en liu 

balotado, pri kiu ĉiuj instrukcioj estos 

sendataj al la Delegitoj. Ni esperas, ke 

ĉiuj niaj membroj partoprenos on tiu 

unua generala balotado, montrante tiel 
sian intereson al nia Asocio kaj sian kom

prenon de Ia demokrataj principoj de 
U. E. A.

Marienburg (German., Oke. Prusujo). -  

S-ro H. Mehrloender(Niedere Lauben). 

Moneslier-de-Clermonl (Franc., Isore). —
S-ino H. Dussert.

Odessa (Rusujo). -  S-ro Kap. A. Ergols- 
ki (Hersonskaja OO, kv. 8).

Porlsmonlh (Anglujo). -  S-ro Mare (41 
Bradford K-').

Privas (Francujo). -  S-ro G. Thibon 
(Prefecture).

Ouinanj (RuSujo, Kie\v gub). — S-ro St. 
Dmochavski (Sadovaja uli).

Begensburg (German., Bavarujo) -  s ro 
U. Niisslein, Ilohhvcg, I.

St-Charles (Usono, Minn), — S-ro C v
Pickert. ‘ '

Sara,oojRusujo). -  S-ro A. Ari,angelski 
(Melnica E. Borel).

Schiveidnitz fe rm an . Silezio). - 
Ellui. Schulz (Bahnhofstr. IO).

Vilefranche [(Francujo, Blume). -  S-ro 
Nallet (123, rue Nationale

S-ro

G. Nallet (123, rue Nationale)

IVashington (Usono). — S-ro B. F. Scliu- 
bert (1505 North Gapi tol st).

Entute 742 lokoj.

SANGOJ: Arcos-de-Val-de-Ter: S-ro Bar-

beitos, pro transloĝiĝo, cesas esti Del.__

Berlin-. S-ro Gustav Baucli, Ain Tenipcliia- 
ferberg 2, S. \Y. 29, estas Del.; S-ro O 

Fromi.,. Sehulslr., 14. Gili. II. Charlotte^ 
blu g, estas N lcdel. — Bologna: S-ro O. Nan- 

m, Vla S. Petronio, estas Vicdel. — Bres
tan : S-ro Malin, Albrerlistr. 43, estas Vic
del. -  llarbin  : S-ro A. Borisov estas Dol. 

Uege : S-ro Vatriquant, IO, rue Schmer- 
ing, estas Vicdel, -  Mt-St-Andre : S-ro 

\\ amback eksigas, pro transloĝiĝo. —  Netu- 

York : Austataŭ S-ro King, estas Dol, S-ro 
\N . E. Ball, 150 Nassaust, antaŭe on Boches- 

ter..— Oldenburg : F-no E. Svafsen, 8 Ga-- 

cdienstr, estas nun Del. — Peterburgo ■ S-ro 

Sakoviĉ, Novo-Petergofski, 18-1',, estos de 

nun Del. — Rio-de-Janeiro : S-ro I. Franca 
Str. Alice de F ig u ra d o , 20, estas Del. — 

Sofia : S-ro Oreŝkov estas Vicdel. — Va- 

tencia : S-ro B. Escolar, Str. Ruaja, 20-2- 
estas Vicdel. r

Ricevis Ia rajton voĉdoni pro varbado 

de pli ol 20 membroj; S-ro Behrend, D. 

Brestan; S-ro Jabeuf, D. Ia j on; S-ro Bho- 

des Marnon, D. Manchester; S-ro Balkani, 
D. Colorado Springs; S-ro Pfair, D. Worms.

Esperantiaj Entreprenoj

(7* listoj

Berlin: Tutmonda Esperanto-Anonceks-
pedo, Tli. Anding, Berlin S. W.

Dresden : Esperantista Societo Verda 
Stelo, P .: F. Badeck; VP. : \V. Gross ; S .: 
\N . Petzold ; K .: Eni. Wŭnsche.

Le I.ocle: Fabrikejo de Artlaborajoj (Fer
nand Dro:). lin veis ',8. Le Locio. Svisujo

Lossnitz: Lossnilza Esperantista Societo. 

Louhans: Librejo Girardol, Louhans, S. 
& L. Francujo.

Nottingham; « Esperanto » sapo-fabri-
kejo, F. A. Goodlie , 46, Bridgford R<1 Not
tingham.

Io k io : Japana Esperanlisto, Red: Ĉif,
Toŝio.

Porlo-Alegre: Librejo Americana Pintos 

et Andrades 363, Porto-Alegre, Brazilo.
Por lo-A tegie: Grande Oriente do R. G., 

Gal. Camara 60, Porto-Alegre.

Varsovio :s Tutmonda Artista Impresario, 
Tadensz Ziembinski, NVopolna 24/26.

Esperantiaj Asocioj

Leipzig: Lsperanto-Grupo Universo. P : 
M. Jannasch ; S : B. Sanerbreg.

Worms: Wormsa Esperantista grupo. P : 
II. P fali ; V P .: K. Steiger ; S .: F. Pfalf; K : 
K.Steiger.

En lute: 97 Esperantiaj entreprenoj; 12 
Esperantiaj Asocioj.

STATISTIKO DE IA  ESPERANTtANARO
Jen estas po lando la stato de U. E. A. je  

la 1« novembro 1909 (fino de Ia membro
listoj duni tiu jaro).

Lando Membroj

Britujo 616

Germanujo OOO

Aŭstrio-H Ungar. 288 
Francujo 

Italujo

Hispanujo 

Portugalujo 
Rusujo 

Skandinavio 
Holando 
Belgujo 

Svisujo

Balkanaj landoj 
Azio 
Art-iko

Nord-Ameriko 

Sud-Ameriko
Oceanio

1026 

OO 

413 

32 
571 

l l i  
105 

65 

144 

166 

65 

' 28 

154 

104 

77

Delegitoj

IO

18

6

16

12

IO
4

3

4

3

Tutmondo 4925

2
2

3

93

Subdelegitoj (I)

68

79

58
137
21

47

6

52

17 

l i  

29

18

12

12
P*
o

47
IO

3

632

(Fino.)

Trad. Dro J. O s t r o v s k i .

I. Rusa karesa esprimmaniero per plimal
grandigo sufikso.

Novaj Delegitoj :
A
Gis Ia 15 novembro estis elektitaj la je

naj Delegitoj :

Bad-Kissingen (Germanujo). — S-ro II. 

Neubert (villa Maxschlosschen).

Dmitrov (Rusujo, Moskvagub). — S-ro 
Dro Kohan (Orudjevskaja Bolnica).

Ge fi e (Svedujo). — S-ro Helsing Johan. 

Giarre (Italujo, Sicilio). — S-ro V. e s 
tablano Ligresti.

Gui Benz (Germanujo, Liibeck). — S-ro 
Max Butin.

Halberstadt (Germanujo). — S-ro E.
Von Eickstedt (Grundenberg 7).

Kattoiviz (German., Oberschlesien)? 
S-ro P. Tarno\v (Hauptpostlagerung),

A'ursk (Rusujo). — S-ro A. Baranov(Novo- 
Preobrajenskaja. 32).

Los Angelos (Usono, California). — S-ro 
W. E. Smith (529 Douglas Bldg),

D.

Inter la lokoj, kiuj havas la p'ie>j  hu,fto 

da membroj ni citu : Danzig |4o, parjs 

127, London 122, Moskvo l i? , Abbeville 

IOI, Praha 92, Magdeburg 90, Bromberg 

83, Barcelona 75, Dresden 70, Varsovio 67 
Liverpool, 49, I illis 43, Sosnovice 41 Ie  

Havre 38, D u b it a j ,  Bostov 36, Valencia 
35, \V««rishofen 35, Caraeas 35, Edinburgh 

35, Bukarest 34, Kcenisgborg 34, Krakosv

32, Amiens 32, Bonordajn 31, Melbourne
31. (.iuj aliaj havas 30 membroj aŭ mal 
pli.

Malgraŭ niaj alvokoj, ni scias, ke kelkaj 
Delegitoj ne ankoraŭ sendis sian membro

liston ; aliparte, ni jam havas aliĝojn por 

1910, tiel ke ni povas diri, ke la nombro 

de Esperantianoj certe superas 5W0. Ni 
iru nun rapide al Ia sesa milo I

Oni rimarkos ol la supra statistiko, kiel 

internacie disvastigata estas nia Asocio. Gi 

ja havas membrojn en 42 landoj. Venas

I. Lan la antaŭa distingo Inter Del. et Subdel,
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unuavice Francujo, Germanujo, Britujo, 

Busujo, Hispanujo, Aŭstrio. La ciferoj pri 

ekstereŭropaj landoj estas ankoraŭ malal

taj, sed ni ne dubas, ke ili inuite pli alti

gos dum UUO.
L i i  Administra fakestro.

H, HODLEB.

F IN A N C A  FAKO

Etato de la F inancoj dum  monato

Septembro

Enspezoj E lspezo j

Fako Administrado & .KM) 30 161 78

Subfako Ekspedado O 26 .'SS 08

Fako Financoj I 5)8 2(1 02

Fako Junuloj O UO .'I 95
Fako Esp.-Of. O 08

Subfako Reklamo I »

S ii in oj 

En kasoj la l;m de sep
tembro 

En kasoj la l«n de ok

tobro

306 :><> 232 li

K. A., la grava Universala Esperantia Li- 
hirja, pri kiu rii parolis en la lasla N". Titi 

vendejo komencis pri/ >rgi Ia mendojn de Ia 

eldonajoj ile U. K. A. kaj de ĉiuspecaj libroj.
K i i  presado: gvidfolioj de Dŭsseldorf, Morgo 

I jfi p/, i \'irri.shofcn ; V' eldono de la Oficiala 
Jarlibro.

Angers (Francujo). — La Iniciata Sindikato 

de Atoj on, antikva provinco de Francujo, deci
d i  eldoni, por la venonta sezono de somero 

UHO, belegan ilustritan gvidlibron, 'l iii gvidli

bro, donacota senpage al la turistoj, kiuj grand
nombraj rio jare vizitas tiun regionon, kaj dis

donato tre diversaj fremdaj landoj,estos presata 

en tri lingvoj : franca, angla, esperanto, presi

laj kune sur la sama pago. Imitinda agado, al 

kiu ni deziras Ia plej bonan sukceson.

LKIPZffl (i3 ?!•?). — O.-R. Krptz. — I. B. 
Ho»!/ ; •>. M. Staroe; ri. O llevne; t». D-ro 

B!ac(isteni ; 7. A. Knopf; IO. F-ino \Vnuder- 

licli; I ». F. Millier; li. J. Bijejko ; lo. A. 
Pelzold; lfi. ti. Jakoby; I/. JSI. Se leri ; IS. 

Baecke; I!». J. Kraus; }\). Krempler; 21. F-ino 

llergel; 'ii. \V. Badŭnzel ; :i ». Egloffsteio ; 'V\. 

B. Janerbrev ; 25- O. Spnerner; ‘20. Otio; 27. 

F. Vienveg.

............ Tula simio : 21• • • • •

UCI 16

177 61

JO'.) 72 109 72 

La Financa Fakestro,

Tli. R o u s s e a u .

K iu  E s p e r a n t is t a  g r u p o  

n e  a n k o r a ŭ  e ld o n is  g v ifo l io n  ?

Edzigo. Ni ekscias pri la geedzigo oka

zonta la 2-1 )ec. de S-ro (i. Chauvigne kun 

F"° B. Bouchereau, ambaŭ Esp-ianoj, kaj 
anoj de la Esp. grupo de Tours (France). 

Ni devas aldoni, ke la estontaj geedzoj
interkonatigis dank al Esperanto. Estas la 

tria edzigo, kiu okazas en Tours je la 
sama maniero. Ciujn niajn plej bonajn de

zirojn.

Transloĝigoj. S-ro M. Butin, vic. del. 
en B. Godesberg, logas nun en Gut-Benz 
(Lŭbeck)i— Sro Ampt, subdel. en Bochester, 

translogigis en Ne\v-York.— Sr,,Ed. Privat, 

dii-, de r i nstituto, logos en Parizo dum unu 

jaro.
Voyaĝoj. Ges-roj Roger, eks-Del. en 

Abbeville, travojagis parton de Svisujo 

dank al U. E. A. — Sro Chevrot, Del. en 

Bourg, kiu ricevis stipendion de la Burgo

nja federacio, finis sian vojagon per U. E. A., 

kiu tre bone sukcesis. En la plej multaj 
li estis akceptita de niaj Del. Ni esperas 

publikigi lian raporton cii proskima N". 
Ges-roj Evstiferieft vojagas nun en Hunga

rico ; ili vizitis la kunvenon de T. E. K. A.

Morto. — S-ro H. Hodler, vicprezi

danto de U. E. A. kaj direktoro de « Espe

ranto »> jus havis la grandan doloron perdi 
sian patrinon, mortintan en Geneve la
IO-111 de Novembro, post longa Iraj doloriga 

malsano. Ni certe esprimas la penson de 

ĉiuj Esperantianoj kaj de ĉiuj legantoj de 

nia jurnalo, sendante al li, en tiu kruela 

okazo, Ia certigon de nia samideana sim

patio.

Esperantiaj I n formoj

E l la Oficejo de Esperantio :

Lastatem paj farita jo j

Dum la jusa duonmonato, bi Oficejo de U.E.A.
plenumis la jenajn laborojn : Kontrolado de Ia 
vocdonado pri punktoj traktitaj en Bulteno 3“ 
(Vidu la Oficialan Informilon). — Preparado de 

Bulteno 4a kaj de la materialo sendota al Ciuj 

Delegitoj por ilia agado. Tiu tre peza kaj kom

plika laboro — sendo de ok diversaj cirkuleroj 

al SOO reprezentantoj — estas plenumita de la 

reklama subfako en Dijon. — Kontrolado de 
iuj membrolistoj kaj kuna ricenziopor IO!»!).— 

Preparado de cirkulero pri Ia organizo de la 

Jara konsilantaro de U. K. A. prioficiala tradu

kistara de U. E. A. kaj pri eldono de nacilingvaj 

propagandiloj por L». E. A. — Dissendado de 

avertiloj al nepagintaj Del. kaj Subdel. Translo

kigo de Ia ekspeda subfako al Genevo.

Aliparte, organizilo cc la sania ejo kiel

I P  L M O  fie ESPERANTIANOJ
kiuj pagis por 1909

LEITH (41.Vii). — S. n. J. R.(Brie. — I. 
J. Robbie; P. Stalker; 3, A.-II. Smith; i. E.- 

P.-G. Konton;;'». J. Duncan; l i .  L. \\ allace.

....................... Tula sumo ; II.• • •

PA IS LEV (ii.'ii.I). — S.-D.-G. D i c k s o n .  —

i .  A. Pollock; 2. M.-C.. Hardista; 3. D. Sem

ple; i. J. Donaldson; A. Allan; G. U.-A. 
Dickson.

Tilta sumo : Ii• • • • • • •

LONDON (i2.1) V.-D. P. B l a i s e .  — S. (i. 

Higgie; O. C. Baher ; IO. A. \Yrigbt; l i .  M. 

Butler ; 12. S-ino Slorkdale ; 13. F-ino Stork- 

dale : l i. C.-E. Boa rd nna n ; I T). F-ino II.-E. 

Bone ; Ifi. F.-J. Slolart.

............................................  Tuta sumo : Ki

SA LVI-A LBANS (MJA). — S.-D.-J. Cutan; 

I. A .-(i. Angel; 2. F. Blo\v ; 3. C.-II. Coblev; 
'i. II. (i od fti a n ; .”>. O. Godman ; O. F-ino Nig

htingale; 7. J. Parish ; S. F-ino D. Summers.

. . Tuta sumo : S• •
BATU (42.31.2) S.-D. : S.-B. Beckett.— 

I. Blackett ; 2. F-ino Murrav; 3. Narh; i. Pitt; 
T). Brillon.

............................................... Tula sumo : o

BUBNLEV (42.722). — D.-II. I Ivroakkr. —
S-ino J. Simpson; IO. B. Simpson; li. \V. 
Ilargreaves; 12. F-ino Perrv ; 13. Caldercott; 

l i .  Farn\vorlh ; II. (iudson; IO. Poppleton;

17. S-ino Exuve ; IO. Harrisson.

• • • Tuta sumo : li)

NE\VCASTILE ( i  >.«>!). — D.-S.-K. W right.
— 27. (Jones; 2v II irman; 2». Bavlis ; MO. 

Charrett.

Tuta sumo : 30• • t

LIVERPOOL (/,2.721). — D. F-ino M. Jones; 
3S. J. J- Aslib.v ; 3 K F. Lee; ii. M.-A. Ireland; 
40. E. Nulliogton ; 'ii. B. \Vatcrhousc ; 'i'i E. 

Kitchener; 'i7. E. Arrowsmilh; V>. A. Haritaj; 

iS. J. Alker; 49. «L-A. Balsharv; G. Karck; 

50. R. Thompson; 51. \V. Kulion; 52. T. Pitt; 

63. R. Sroomey; 57. A. Laing; 44. G. Jacob- 
sen ; 50. M. Currin; 53. G. Burv; 55. C. 

Smith. m  Mb., -

Tula sumo : 42

BIRMINGIIAM (42.48/1). — S.-D.-F.-\V 
1 1 i i * s l e y .  — S. \V.-1L Garbutt;9. A. Uobb.

• • • . 'Tula sumo : 3

KCKNIGSBERG (43.11). —  D.-J. S c i i w a i g f . r .

— 31. F. Adler; 32. G. Korsak;3». L. Rigo.

• •

DRESDEN (i3.2M). — D.-M. Fessner. —

I. I. Glaser ; 2. Dinger; \V Sebiaj; i. F-ino 

E. Heineck ; 5. Frenck.ilbda ; 0. D-r» II. Arn- 

bold; 7. E. Rodeo ; S. F. A. iei*: 9. S. \Vakci

nia on ; IO. E. Lindenberg ; IL I. hiter.iii ; 12. 
R. Ebert; 13. B'«schi ; l i .  Riemann; 15. 
Schneider; Iti. H. Bicrstcdl; 17. FinoSenek; 

IS. F. Thiel; 19. \V. Andras; 20. Deniisch ;

21. D-ro Meicr; 22. Beresse; 23. Canzlerc; 2i. 

Bratschraider ; 25. Ilanxel ; 20. Mardi.

• • • ••••••••• Tula sumo : 26

BAD GODESBERG (i3.i29). -  D.-II. A r n t z .

— 13. Demuth; I'i. S-ino Donaiskv ; 15. Mill

ier; IO. Bohertz ; I/. Schuii.lt; IS. \Varncke;

19. Scha fei*.

. . . ' ............................. ..  . Tuta sumo : li)

lnstituto de Esperanto

Donaco.

Ni deziras diri nian profundan dan
kon al nia esperantista poeto, S-ro Cla

rence liicknell, el Bordighera, kiu faris al 

In Instituto malavaran donacon de Sni. 
KIO.

La Prezidanto,

Edmond P r i v a t .

Sp e c ia la j Societoj
In ternac ia  Asocio de

Bankistoj Esperantistaj (I. A. B. E.).

I. — CELO

§ I. — Sub la nomo Internacia Asocio 

de Bankistoj Esperantistaj (I. A. B. E.) 

(mallonge : Bankio) estas fondata Asocio, 
kies celo estas la plifaciligo de la banka

d a j  rilatoj inter bankistoj alilandaj kaj 

{^iulingvaj, kaj inter klientoj de (^iunaciaj 

bankoj, (ii penados oficialigi Esj>eranton 
en ciuj bankoj. '—

S 2. — Por jili facile plenumi sian taskon 

I. A. B. E. uzas nur la internacian lingvon 

« Esperanto » tian, kia gi estas definita 

per sia literatura kaj teknika verkaro.

II. MEMBBOJ

Ŝ 3. — Por esli membro de I. A. B. E. 

oni devos sendi sian aligon al Ia Sekreta
rio-kasisto kun la mono de l kotizajo. Es

tas rekomendate esti Esperantano (t. e. 
membro de U. E. A.).

S L — Ĉiu Bankiano ricevos membro

karton kun orda N" subskribitan de p r e 
zidanto kaj de Sekretario-kasisto.

§ 5. — La membrokarto donas al sia po
sedanto :

i" La rajton uzi ĉiujn, servojn de
I. A. B. E.

2« La balotrajton,
3° La devon respondi ciujn demandojn 

pri bankaj aferoj faritajn de alia Bankia
no, kiam ĉi tiu aldonis poŝtmarkon por 
respondo.

S 6. — Estos eksigata el L A. B. E. :A
I" Ciu membro, kiu ne estos paginta 

sian kotizajon en la fiksita tempolimo.

2" Ciu membro, pri kiu la Komitato ri

cevis plendon (post 3 plendoj, la Komitato 

dmos eksigi lin, se li ne donas sufiĉan sen
kulpigon) |>ro nerespondo.

§ 7. — Ciu persono aŭ societo, kiu faris 
gravan servon al I. A. B, E. estos bonfa

ranta membro de I. A. B. Ii.

III. -  KOMITATO

§ 8. — La generala administrado de 
L A. B. li. estas komisiita al Komitato.

S i). — La Komitato konsistas el 15 
membroj, balotataj ile ĉiuj Bandanoj por 

I jaro ; ili estas ĉiam reelekteblaj.

S IO. — La balotantoj devos atenti por 

ke la komitato estu kiel eble plej interna
cia.

§ l i .  — La Komitato nomos mem sian 
Prezidanton, Vicprezidanton, Sekretario- 
Kasiston.

§ 12. — En okazo de morto ; eksigo aŭ

eksigo de iu komitatano, la Bandanoj de

vos elekti anstataŭanton en tempolimo de 
I monatoj.

S 13. — La Prezidanto reprezentas ofi

ciale la Asocion kaj prezidas la kunvenojn 
la Vicprezidanto lin anstatauas.

S 14. La Komitato komunikas kun Ban

danoj per cirkuleroj kaj per la oficiala 

organo. Ciu komunikaĵo oficiala, devas esti 

subskribata de 1'Prezidanto kaj de 1'Sekre- 
lario-kasisto de Bankio.

S 13. — La Komitato kunvenas laŭ eble 

Ciujare antaŭ la kunveno de FBankianoj. 

Gi povos kunveni eksterordinare, se pli 
ol duono de rnembroj tion volas.

IV FINANCOJ

§ 16. — La enspezoj de I. A. B. E. kon
sistas el :

I" La kotizajoj de la membroj;

2" La memvolaj kotizajoj, monhelpoj, 
donacoj, k. t. p .;

3" La profitoj de la diversaj servoj, ven
doj, k. t. p., kiujn faras I. A. B. Ii.

§ 17. — La tiujara kotizajo de I Sm. de
vas esli pagata antaŭ la I - marto.

S IS. — La societa jaro komencigas la 
I " 1 januaro.

DI VE BSA.] 0.1

5 I i). — (iis kiam speciala gazeto ne es
tos necesa, la oficiale organo de I. A.

B. E. estos <■ Esperanto », kiu publikigos 

nomojn kaj adresojn de ĉiuj Bandanoj.

S 20. — Ciu komitatano, ĉiu Bankiano 

bavas iniciatrajton : se li deziras proponi 

sangojn aii aldonon en la regularo, li sen
dos sian proponon al la prezidanto de

I. A. H. I-;., kiu tuj gin presigos en la ofi

ciala organo. Se en tempolimo da 3 mona
toj, pli ol dekono de Bandanoj aprobas la 

studon de Ia dirita propono, la Komitato 
devas submeti gin al la vocdonado de 

ĉiuj Bankianoj en tempolimo de 2 mo
natoj.

5 21. Propono cstos akceptata aŭ baloto 
Ia fi I ega, nur se gi ricevis Ia voĉdonoj de 
jili ol la duono de la votdonacoj

S 22. -

regiona Delegito aŭ Subdelegito de 

U. E. A. Ĝ i tu te  evitas poŝtelspezojn.

* *

Ciuj voĉdonoj kaj balotoj estas

sekretaj kaj korespondaj. La kontrolado
de Ia voĉdonoj estos efektivigata de unu 

komitatano antaŭ 5 personoj (prefere Ban
kianoj au Esperantianoj).

§ 23. — lin okazo de l osigo de la So

cieto, se estas mono en kaso, oni gin dis
donos ni esperantiaj asocioj aii societoj.

Karaj Gekolegoj

Kiel ni vidas per la supra regularo, fon

digis Internacia Asocio de Bankistoj Espe
rantistoj : Venu multaj en niajn vicojn, 

por ke en ĉiu urbo la vojagantoj trovu 

bankdirektoro!! aŭ bankoficistoj kun kiu 
ili povos interrilatigi.

Aligu multaj ! Konigu Esperanton en 
ĉiuj viaj oficejoj, kaj montru al viaj direk

toroj la jaman utilecon de Esperanto !

Turnu vin al S-roj :

Ahnholi*, Ii. Pi li.a i ‘i.t

Dresden, Societe Generale,

G eli ersi rasse, I. Orlĉans (France).

J. Pion, ĉe S-roj Mathieu, Fairo, 

Bankolisto. Kaj K'», Beaune.

GUAVA AVIZO
N i avizas n ia jn  abonantojn , kies 

abono fin ig is  k u n  t iu  N ”, ke, en la 

okazo se ili ne ankoraŭ  repagis aŭ  

formale malabonis, n i enkasigos ilian  

reabonon per la poŝto, a ldonante la 

elspezojn por la repagigo. La abonan 

toj logantaj enlando], kie poŝtrepagoj 

ne estas akceptataj, estas treege pe

tata j tu j sendi sian reabonon por ne 

kauzi in terrom pon en la ekspedado.

La plej s im pla  kaj «pariga m aniero  

reaboni ESPERA N T O  estas pag i a lla

Disvastigi Esperi nto kaj ĝin legigi 

al kici eble plej multaj personoj es

las la plej bona maniero por instigi 

dauran intereson al Esperantismo. 

Por lio ni faras rabaton da 25 0|0 por 

ciu mendo du almenaŭ 5 ekzemple

roj sendataj al la sama adreso. (Pa

gado trimonata lati fakturo).

H ova P ro p a g a n d ilo
Necestas en la mondo unu Esperantisto, vere 

inda je tiu nomo, kies spirilo ne sencese labo

radas por trovi ideon de propagando, nova kaj 
mirinda. Lau sia karaktero, la Esperantistoj 

uzas, kiel konvikton, unuj : la parolon, farante 

kunvenojn, paroladojn, k. t. p. ; lu gestori, dis
igante al ciuj ventoj la propagandajn folietojn; 

aliaj ankoraŭ : la delegon, — nii priparolas, vi 

certe pensas, pri niaj Carinaj Esperantistinoj, 
ĉar pri la malbela sekso... iii ne insistu ! — aliaj, 

fine... sed mi neniam linus, sej mi volus denom
bri ĉiujn ilojn uzatajn.

I nu el la lastaj, de rni eltrovita, kiu tre bone 

sukcesis, kaj kiun mi Volas montri al miaj ge

samideanoj, estas la uzado de..7 parfumoj es

perantaj, kompreneble. Ja, la Direkcio tle grava 

parfumejo interesigis je nia afero ka j fabrikas 
nun parfumojn speciale kreitajn por Ia geespe

rantistoj, kiujn gi liveras sub Ia nomo tle 

Verda Stelo. Mi uzas ilin kaj mi estas kon

tentega, ĉar, ofte, ĉirkaŭ mi, mi audas mal

kunajn paroletojn: « llo! mia karulino, kia 

partumo! » — Konatoj min haltigas: « Se vi 

permesas, kian parfumon do vi uzas? » — 

a Sed... la parfumon laŭmodan... la parfumon 
esperantan! » — « Esperantan! » — « Jes... 

Esperanto, vi bone scias, la mirinda lingvo, 
kiu... k. t. p.... k. t. p.... »

Post kvin minutoj, estas plua ano de Espe-' 
ranto.

Gesamideanoj, Ia parfumo estu la fumo de la 
sankta fajro, kiu brulas interne de ni !

Kuzino Jon i m n o .

P- S. — La Parfum ejo de 'T  « Ph6-\
n ix  » kreis speciale por la geesperantistoj 

postan paketon Verda Stelo — tre bela do
naco, okaze de Ia kristnaska kaj novjara Festoj

— enhavanta: I tualetsapo, I boteleto da kolon

jakvon I boteleto da Denlakvo, I skatolo da riz
plado — ĉi liuj produktajo) je supera kvalito

— kiun ĝi sendos afranke, por poftlmandalo da 
fr. 3.50 (I.iO S), sendita al Ia Direktoro de la 

Parfumejo de FPhenix,30, rue du Garde-Chasse, 
Les Lilas-Paris(Seine), Francujo (Por ali dando, 
limimpostoj pagotaj de la adresato).

Sendo de la esperanta katalogo senpage kaj 
afranke.

R E K L A M O

Ĉar ĝ i havas legantojn en ///4 landoj de /Ver- 
iji oho,

%

(lar ĝi es/as hi oficiala organo de U. K. A . 
Icaj es/as uzata, de ciuj Delegitoj, Konsu

lo j, Esperantanoj! cejajn

Ca r ĝ i estas gazeto, kiun oni zorge konservas, 

kies ĉiun numeron /egas ne unu persono, 
sed multaj, ĉe la kursoj, grupoj, k. a.

A VIZO . — La Administrejo serĉas en ĉiuj 
lokoj bonajn reklamo-makleristojn. Oni sin 

turnu a! ĝ i p ri la kondiĉoj ka j p lua j i  n far-
moj. .

i \ o \ ( ;  u k u
TARIFO

t
KoiiF.sroND vno. — Umi enskribigo & 0.30 

(fr. Ojo).

PI =  poŝtkartoj ilustritaj; L =  leteroj; 
PM =  poŝtmarkoj.

P e t o j  &  p i i o p o n o j  ;  K o m e r c a j  r e k l a m o j .  —  

Unu linio (40 literoj : O.OS (fr. OAO).

Por ĉiuj annoncetoj, rabato da IO »/0 por

3 enpresoj. 2.7 %  por /? enpresoj, oO %  por 
2fi enpresoj.

A 'iaj abonantoj rajtas unu enskribiĝon por 

korespondado aii duliliun anonceton senpage.

NOTO. — Cau anonceto estos sendata, 
antaŭ la ;> kaj 20« de ciu monato, al nia 

Administrejo, al la lokaj Agentoj aŭ Kspe- 

ranto-Olicejoj. Pago per poŝtmandato aŭ 
internaciaj poŝtkuponoj.

Korespouclaclo

I»vin i r i . o n  \-( i r a c i  v (Hispanujo). — S-ro Ar

turo forne, Str. Laurel II. PI.

N o t t i n c i i  \m (Anglujo). — S-ro E.-\V. Outen- 
Mansfield IUI. PI.

Zi R i c h  ^Svisujo), 

mattstr. 3S. PI. L.
S-ro E. Me ver, Eid,

Unu paĝo . 
Unu kotono 
1)2 —
t/4  -

TARIFO

1/8 kolono . §  5]
i/iC> -  . 2.50

1/24 -  . 1.73

S 210
-IO
2(1
IO

lialitilo du io o/0 por 3 reklamoj, 20 0/0 
por 12 reklamoj ; 5o ojo por 24 reklamoj.

Nenia alia rabato aii prezo konsentata.

Sin turni al la Administrejo, 8, rue Bovy- 

Lvsbcrg, (Ieneve (Svisujo) aŭ al la (/ene

ralaj anculoj : G. VVarnier, 15, rue Mont

martre, Paris; Presejo de Esperanto, 15, 

rue Amiral-Boussin, Dijon (Francujo); G. 

kaj G. Bro\vnc, Wellington St.,Strand, t.on- 

don(Anglujo); Germana Espcranto-Librejo, 
Bathausstr, Leipzic/ (Germanujo); Traduka 

Oficejo, (I Schleinitzstr, Bromberg (Germa

nujo); Librejo Saharoj T velikaja 29, 
Moskvo (Busujo).

Uru vpkst (U ti riparu jo). — S-ro K. Lapossv, 
VIII. Hamas u, 7N. PI.

Br.i.unin (Serbujo). — S-ro A. Martine, 
simi., Zelini Velino, !(. PI. (kun neefiropaj 
lamioj, aparte pri lipoj).

Mn. v n o  (ltalujo). —  S-ro E. Castokli,* (ea- 

lristo, viale Volta S (pri teatraj aferoj).

Pi-.ckv (Boheniiijo, Austrio). — S-ro L.Venku, 
N. IS!». I*. I. (tuj respondos).

(iii \ tea i i»K\ v c i . t  (Francujo).— S-ro P. Ga
lio j, horloĝisto. PI.

( .kun\-l lon \ (Moravio,Austrio). — S-ro Franl 
Pusilla. PI.

Guri iun (Bohemujo, Aŭstrio). — S-ro Fr. 

Broz, PI.

Zuivr.ozv (Hispanujo). — S-ro Pla Jordan. 

1*1.

Kr\kow (Galicio, Aŭstrio). — S-ro A. Ilrze- 
zin*ki. str. Slolarska, 0. PI.

Barcelono (Hispanujo). — S-ro F. Igna!, 
Str. I niversidad, 71. PI. (prefere kun neeŭro. 
paj landoj). . , ;

Ta r vzon a (Hispanujo). — S-ro V. Gracia 
Morea I, pastro.

NriTS-SAiNT-CfEOR(iE8 (Cote-d’Or, Francujo).
— S-ro E. Bad ier, IO, rue Thurol.

Moskva (Busujo). — S-ro J.-S. Kondakov, 
Butviki, dom Lisi.

i '«uoni k r (Norfolk, Angluj6). — S-ro E.-\V. 
Bu k i i .  PI. L.

ESPERAN T O  estus la plej bona internacia
reklamilo por ĉiu j komercistoj, industriis
toj financistoj, aferistoj,

(lar ĝ i estas la plej legata el ĉiu j Esperantaj 
gazeloj,

B k a o i n c  (Anglujo), 
'ii, London Si. PI. L.

- S-ro A .-E. Deed,

Bui) w * i :s t  (I I ungarujo). — S-ro A. Banoczv, 
VIII. Szenlkiralvi U. 0. PI.

N i . v o i k a i  k vz (Busu jo). — S-ro Dimitri Sta- 
riekij, Cervilionnaja Str. IO, PI.

B. Lki i* v (Aŭstrio). — S-ro Fr. Hanisch, 

Marktplatz. PI. — S-ro \Villy Iloser. PI.

B o u l o g n e - s u r - M e r  (Francujo). — S-ro Vic

tor Haignerie, lii), rue du Moulin-a-Vapeur. PI.

Esperanto-Movado
Germ ana Esperantisto (Germanujo), 

Nov. 1!>09.
La IO Oktobro okazis gravaj kunvenoj 

de la Saksa kaj Bavara Esp. Ligoj, respek

tive en Lcipzif/ kaj Niiremberg. En la unua 

gravaj paroladoj de S-ro Lederer, D-ro 

Steche, speciale pri komerco, kaj D-ro 

Bohrbach. Ĉiuj saksaj grupoj (50) aligis 

al G. E. S. Oni decidis solene festi la 50»" 

jubileon de D-ro Zamenhof. I j i  Nfi mbe r g, 

parolado de S-ro Stark. En Bavarujo ek

zistos 12 Esp. grupoj ; Esp. instruata ĉe Ia 

komerca akademio tle Augsburg kaj en 

Casianecum de Donau\vortli.
Paroladoj en Augsburg, S-ro Starck, 

Chemnitz, Schonherr, Crimmitschau, S-ro 
Irmscher, Donau\vorth, S-ro Schmalz, 

Geestemflnde, S-ro Fricke, Gmŭnd, S-ro 

Christaller, Halberstadt, S-ro Slarck, Halle, 

S-ro Stnrek, Mŭnchen, Sama, Neubranden- 

burg, S-ro Heyd\vciller, Oberodervvitz, 

S-ro Se m idi, Bostock, S-ro IIeyd\veiller, 

Novaj kursoj aŭ grupoj en Augsburg, Ber
lin, Brandenburg, Erfurt, Gommcrsheim, 

Mirschfeldc, Krefeld, • Loebau, Meissen, 

No\va\vcs, Oberodervvitz, Dclsnitz, Sch- 
\veidnitz, Speier. Festoj en Godesberg, 

Frankfurt a/M. Jen kio montras la ageme

con de germanaj samideanoj.

S-ro 'I'. Borel plendas pri la multaj Esp. 

gazetoj kaj folioj en Germanujo, projek

titaj aŭ proj ekto taj. « Cu ne eslus pli bone, 

por la legantaro mem, ke ni havu malmul

tajn, sed bonajn, fortojn, ĉiam kreskantajn 
organojn ol tridekon da junu le to j mizeraj, 

laŭ vice aperantaj kaj malaperantaj ». Dio 

volu, ke la elpensistoj ile jurnaloj bonvolu 

mediti kaj apliki tiujn sagajn konsilojn, ne 

nur en Germanujo...
Bonega raporto pri la kunveno de U. E. A. 

en Barcelono.

Franca Esperantisto (Francujo). Nov.

i OOJ.

Diversaj raportoj pri la postkongresaj 

ekskursoj.

Ivi artikolo de S-ro Duricuv pri « Espe
ranto ĉe la lernejo » : « Interkomunikiloj 

kun alilandanoj konstatigas, ke ne sentoj, 

sed vere lingvoj disigas la homojn. Ami

keco facile starigas inter instruistoj el di

versaj nacioj. Individuaj pli al proksimi- 

gaj sensigas, ke naciaj pli al proksimigoj 

ne estas absoluta utopio. Oni pli bone 

komprenas, pli forte oni deziras solidare

con inter la polioloj kaj prave oni aprobas 

iliajn protestojn kontraŭ evitebla} militoj ; 

oni konsentigas pri la utileco kaj ebleco 

direkti la junajn spiritojn al placa idealo 

kunigebla kun la patriotismo. Ĉi tiuj im

presoj estas tiel fortaj ĉe mi, ke 1'atmos- 

fero tle mia klaso eslas de ili saturita ».

Du cent Parizaj Esp.'-istoj, sub la kon

duko de S-ro Archdeacon, la fama aerve- 
turanto-esperantisto vizitis la Aeronautika!! 

ekspozicion kaj faris propagandon.

Instruista grupo en Angers. Parolado en 

Beauvais, S-ro Demarcv, Gharenton, S-ro 

Ta verne, k. t. p.

Norda Gazeto, Norda Francujo, okt. 

1900,

Maporto pri la suksesa fe^to de la Norda 

Federacio en Londe. Paroladoj kaj festoj 

kun ĉeesto de la urbestraro.

Svisa Espero (Svisujo), Okt. I IMI').

La Svisa Esp. Sociefo kunvenis en Lau

sanne, iS(! ^eestintoj. Parolado de S-ro Pri- 

val (hija le:.teno. S-ro B. de Saussurc estis 

reelektita prezidanto. Ge la ekzamena 

kunsido. Ciuj kandidatoj eslis akceptitaj. 

Kiel en ciuj Svisaj esp. kunvenoj oni pa

rolis nur Esperante.

Belga Esperantisto (Bclgujo). Sept.- 

Okt. 1900.
Tiu gazeto eniras sian duan jaron en 

bonaj kondiĉoj. Baporto pri la V» Kon
greso kaj pri Ia Esp. Farmaciista kongre

seto dum Barcelona kongreso, varme akcep

tita de la Colegio de Farmaceuticos. Oni 

fiksis kotizajon kaj decidis eldonon de

« Farmacia Stelo ». Kelkaj sciencaj temoj 

estis diskutitaj de diversnacianoj Espe

rante ; 40 farmaciistoj ('iulandaj ĉeestis la 

kunvenojn, kiuj mirinde sukcesis.

Multaj kursoj en Antverpeno, estonta 

kongresurbo. Festo en Gharleroi kaj W’ i 11 e- 

broek. La Belga ligo en havas 20 grupojn.

Suno H ispano (Hispanujo). Nov. 1909. 
Detala raporto pri la belaj postkongresaj 

tagoj en Valencio, pri kiuj E s i t . h a n t o  jam 
parolis.

H ungara  Esperantisto (Hungarico). 
Okt. 1909.

Esperanto eslis uzita ĉe la lnternacia 

Medicina Kongreso, okazinta en Budapest. 

Speciala Esp-ista kunveno okazis Ia .‘io Aŭ
gusto. D-ro Sidlovskij raportis pri « la 

konstruo de socia medicino en Busujo », 
D-ro Ŝestakovv ju i « abortigaj formoj de 

infektaj malsanoj », D-ro Gaillaud pri la 

« marakvo izotonika ». Ĉiuj raportoj eslis 

Esperante legitaj kaj ricevis varman ak

cepton. Estis 200 auskultantoj. Imitinda

ekzemplo.

El parolado de S-ro Szentmariariav, 
prez. de Hungara Esp-Socielo ĉe la ak

cepto al fremdaj Esp-istaj kongresanoj: 

« Ni hungaraj esperantistoj konfesas sin

cere, ke ni estas treege a I fo rgi t aj al la 

interna ideo tle Esperantismo, bone sciante, 

ke, se la lingvoj naciaj apartigas nin de 

unu Ia alian Dio donacis al ni la internan 

ideon de 1'Esperantismo, kiu certege unui

gas nin por Ia beno de 1'homaro... Vigligi 

en ni la amon al ĉi lin ideo esperantisma 
estas Ia ĉefa esenco, la ĉefa celo de niaj 

tiamaj kunvenoj kaj laboroj.

Pola Esperantisto (Polujo). Sepi.-Oki. 

1909.

D-ro Mikolajskii konstatas la malsukce
son de la reformista movado kaj la rezul

tatojn de la jusa Esp. jaro: « ... La pasinta 

jaro konvinkis ankaŭ ke la netuŝebleco 

de Fundamento ne malhelpas la gradan 

evolucion de Esperanto. En tiu ĉi jaro per 

praktika vojo estis alprenitaj inuitaj novaj

radikoj, parte sub la influo tle neforma 

movado, kiu tiamaniere faris ian servon al 
Esperanto. Tre mulle ni gajnis en lin ĉi 

jaro je la organiza vidpunkto kaj tie oni 

ankan povas diri, ke ne ekzistas malbono, 

kiu ne rezultigas ian bonaĵon, ĉar impul

son al pli severa organiziĝo donis antaŭ 
ĉio la batalo kun niaj kon t ra indoj kaj gi 

naskis necesecon de pli granda koncen

trigo. U. E. A. preskaŭ fulme ĉirkatipre- 

nis tre grandan spacon kaj per kunvena 
labordivido, per malfermo de diversaj 

vojoj al internacia alproksimigo per Espe
ranto, gi donas ĉiam pli grandajn ser
vojn... »

S-ro Grabo\vski rakontas siajn kongre

sajn impresojn : « ... Etendigante tra la 

tuta tero, bonege organizita per siaj repre
zentantoj, Ia U. E. A. entenas ĉiujn civili

zitajn hindojn kaj servas al siaj membroj 

honeste, zorgeme, amike kaj esperante. Ni 
tlo ne miris, ke ia kunveno eslis multe

nombra kaj vivoplena: oni audis volonte 

kaj atente la raportojn de la estraro, kaj 
vera surprizo estis por la auskultantoj la 

grandioza parolado de S-ro Ed. Privat, 
direkloro de l'Esp.-ista Instituto. Tiajn 
belformajn, altspiritajn, cnhavoriĉajn, ni 

povas diri tiajn inspiritajn paroladojn oni 
audas neofte. Ivi la kunsido ni t iuj tlisiris 

plenaj ile espero, ke la esperantismo pc- 

nctrados ĉiam pli profunde en la vivon 

de Himnaro, plenaj de kredo, ke gi mal

pliigos la homajn suferojn, helpos en la 

laboroj, sed ankan ni eslis freraj kaj kon

tentaj ke la komencon de tiu-ĉi vova epo

ko ni jam hodiaŭ povas rigardi ».

Sukcesa Esp. ekspozicio eslis farita en 

Gcnstoliova, sed la Pola Esp. kongreso tie 
projektita estis oficiale malpermesita..; En 

Lvov, Esp. estis enkondukita en du gim
naziojn.

La Holanda P ion iro  (Holando). Okt. 
1909.

La gazeto aperas nun en jurnala formalo. 
Novaj grupoj en Rosendaal kaj Hertogcn-

bosch. Fornio de Nederlanda Ligo de Ka

tolikaj Esp-istoj, kiu jam kalkulas pli ol 
200 membroj.

B ritish  Esperontist (Britujo). Nov. 
1909.

La Londona Klubo havis la viziton de 

multaj fremdaj Esp-istoj dum la somero. 

Novaj kursaj aŭ grupoj on "la diversaj par

toj de Londono. Kontentigaj novaloj pri 

la agatio de la grupoj en Bradford, Brigh- 

ton, Govcntrv. Erdington, IIarro\v. Hebden 

Bridge, Leeds, Liverpool, Manchesler, Not- 
tingham, Portsmouth, Bugbv, St-Albans, 

Southport Stoke, Tortpiav, NVakelield, 
\Vindermere.

La Vorkshire Esp, Federacio kunvenis 

en Iluddersfield; OO ĉeestantoj el l i  gru
poj. I esto antaŭ 200 personoj.

Le Monde Esperantiste, Francigo, 
Oki. 1909.

Sekvo tle la kon t raii idistoj polemikoj. 
S-ro Th. Cart. prez. de la S. F. P. E.

Progresoj de la Internacia Ligo de la 

Esp-ista preslaboristaro : kurso kaj grupo 

por preslaboristoj en Bcickenbcrg, Paris, 

Bukarest. Dankal la helpo de Ia ligo kvin

v fremdaj preslaboristoj trovis oficon en 
Francujo.

En Parizo 90 kursoj de Esperanto.

Kolombia Stelo, Kolombio. Sept. ISIO!». 

Nova jurnaleto por Kolombio, kie fondi
gis grupoj en Altamira, Bucaramanga, San 

Cristobal kaj izolaj Espdstoj.

Japana  Esperantisto, Japanujo. Sept. 
190!).

Daŭras liveri interesajn informojn jiii 

Japa naj oj ; baldaŭ malfermos kurson de 

japana lingvo per Esperanto por interko

natigi kaj interfratigi la homojn de Ia Ok

cidento kun tiuj de la Oriento ».

O ficiala Gazeto. Okt. 1909.

Aperis la plena oficiala raporto pri la 

Kongreso, agadaj kunvenoj de L. K. kaj 

Akademio.

Espero Kato lika . Sept-Okt. 1909.
A

Gojas pri la sukcesoj de la katolikaj 

kunvenoj en Barcelono, kiuj decidis, ke 

okazos duni pasko 1910 en Parizo la unua 

kongreso tle katolikaj Esp-istoj. « Nia 

kvartaga kongreso memorigas al ĉiuj la 

liloj dolĉajn momentojn de niaj univer

salaj kongresoj : Nenio estos forgesita, 

nek festoj, nek interesaj vizitoj ĉe la plej 
dolcaj n momentojn tle niaj universalaj kon

gresoj : nek interesaj vizitoj ĉe la plej belaj 

kaj rimarkindoj monumentoj, ĉu (religiaj, 
ĉu profanaj de la granda cefurbo ». Kon- 

greskarto I Sin. Sin turni al S-ro Colas,
lo, rile Berangcr, Paris.

Voco de Kuracisto j. Nov. 1909.

Cia nemultaj referatoj el ĉiulandoj ko
respondantoj. La abonantaro de tiu spe

ciala gazeto atingas nun 1.000. La kunveno 

en Budapest donis bonegajn rezultatojn.

BIBLIOGRAFIO
Misteroj de Amo. Du unuaktaj originale 

verkitaj tiranioj : « Morto kaj Vivo ». 
« Portreto » kun antaua klarigo pri Espe

ranto. Nadina Kolonia!. (Esp. Kolekto de 

la Revuo). Pr. I lr. 20 ĉe Hachette.

Frenezo. Du unuaktaj orig. verkitaj dra
metoj : « Antaŭaj ventoj » kaj « Novelo », 

tle E. Pujula-Valles. (Esp. Kol. de Revuo). 
Pr. I fr. ĉe Hachette.

La fianci nigo de sovaĝulineto. Triakta ko

medieto orig.. verkita tle Roksano. Eid. tlo 

« Tra la Filatelio ». Pr. O fr. 60 (0,24 Sni.).

Nia nuna sintenado pri apendicito, tlo 
Robert T. Morris, M. I). Prof, tle kirurgio 

en Nov-Jorko. Tradukis on Esp. IL-B. Be- 

semer. Speciala hirurgia scienca .temo de 
broŝuro meritas atenton de kuracistoj 

Esp-1 oj. Eid. de « American Esp. Com
pa ny. ChiCago, 1909.

The Esperanto Ifomc-Sludent. Speciali)' 

arranged for self-instruction, and for use 
in Day and Evening Scliools. By James 

Robbie. Price One Penny, aĉetebla ĉc 

« The British Esp. Association » London,



*  ESPERANTO *

Petoj liaj Proponoj

Esperantujo. — Belega melodio por kanio 

kaj fortepiano tle Marono tle Memi. Prezo po 

ek/. & 0.90 afrankite, («ermana Kaperanto-Li
brejo, IvcenigBtr. V.).+Leipzig..

Horlegisto. — S** i». C«abory, ĉe S1'4* Des
troj horloĝisto, scriVsolicon Cu en Anglujo, 

Cu en (iermanujo. Sin torni al li plej rapide.

Maŝinmodelisto. —- S**» J. elili (Str. Cal
deron 94, Sabadelo Hispanujo) serĉas laboron 

de maŝinmodelisto en kiu ajn lando, precipe en 

Franc, aŭ Svisujo.

Fotografajojn de la Barcelona Kongreso 

dez. intersan^i Sr« (i. I). Le\vis (o Fenwick St. 

Livcrpool, Anglujo). Sendos liston de siaj Iau 
peto.

Ju n a  Esperantianoj kiu lernas la hispa
nan lingvon, dez. koresp. kua Hsp-ista hispano, 

kiu eklernas la francan. S‘° Ferrand, 8, rue 

Denon, Chalon-s-Saĉne (Francujo).

Kolekto. — S-ro P. Tarnovv, bankfŭhrer, 

Kaltovvilz in Oberschl. (((ermanujo), deziras 

aĉeti la tutan kolekton de Esperanto, luksa 
eldono (KMK")-UMU).

Korespondo. — S-rj li. (iabert, 10. rue 

CJaudc-Delaroa, Sain'-!itienne (Francujo) de
ziras i al er ŜH ngi PI., montrantajn interesajn 

pregejojn au monahej an ; ĉiam respondos per 

belaj PI.

Korespondo. — S-ro IL-\V. I Idze!, Mor. 

lan (Penna, I-sono), instruisto, deziras kores

pondi pri lernejaj, geografia j ati pi liti vaj aferoj.

Ofico. — S-ro Kudre Macsek, Szechenyi 

u. 8 I 'aci (II ungarujo) 11 jara oficisto, serĉas 

oficon en ia ajn olicejo, ankan ekster K ŭ ropo. 

Parolas esperante kaj lilinga;e, ioni ‘ ermane 

kaj rumane.

Financoj. — Personoj dezirantaj deponi 

siajn kapitalojn kun plena garantio en 

Htisujo por «S %  jare, volu -sin turni Iau 

adreso : S-ro Vladimir Krajev, Tchern- 

ajevkaja, 14, Tachkent Si r Dariinsko j 
oblasti, Busujo.

Cosmopolitan Correspondence K lub.

— (franda internacia Klubo pri korespon

dado, kolektado k. t. p. — 7,00;) membroj 

en la tuta mondo* belega ilustrala revuo 

en 4 lingvoj kun esperanta fako. Pri infor

moj au angiloj skribu al Cas. Post. GOI. 
denova, Italia.

Lernejo por Franca & Esperanta 

lingvo j. — En Morges (Franclingva Svis.) 

apud la mondfama Genova Lago; belega vi

dajo; trankvila restadejo. Esperanto-ofi

cejo & societo en la urbo. Favoraj kondi

ĉoj. Speciale rekomendata, hejma vivado. 

Por ciuj informoj, oni sin turnu al la 

adreso : Fn0 A. Bichardet, Esperanto-domo, 
Morges, aŭ al Esp. Olle. de U. E. A., S-ro 

Jayet (Morges).

Studento. — Esp. organo de studentoj 

aperonta en septembro IDOS) serĉas kores
pondantojn en ĉiuj landoj. Jarabono I fe 

(pagita antan I sepi. nur 0.75 §). Adreso : 

Praka, 516, K. Kutimu.

Poŝtkartoj. — Bezonante por intencata 
esperanta ekspozicio belajn alilandajn postkar- 

t oj n, mi promesas nepre respondi per bela post

kapo kun Moskva vidajo je ĉiu postkapo sendota 

al nii nunjare. Bed. de « La Ondo de Espe
ranto ». A. Sa ha ro f (*28, Tverskaja, Moskvo, 

Busujo).

Komercistoj I — Sendu viajn Esperantajn 
prospektojn, katalogojn, cirkulerojn, k. I. p. 

al Glasgoiv Esperanto-Societg (S-ro \Vallace 
Tvfe, 27, Thormvood Drive, P.irtick; (llasgow, 

Skotlando), kiu uzos ilin por grava Ksperanto- 

ekspozieio.

S tudo per ludo. — La Godesberga Es- 
pcranto-Asocio eldonis novan kvartetludon 

« Studo per lu lo » ; bonega instruilo de Es

peran to-konversado. La ludo, konsistas el IGO 

frazetojn de la ciulata vivo. Ciuj instruantoj 

kaj lernantoj mendu provan ekzempl. de 

« Studo per ludo », poO.oO <§ (IO ludoj : 3.00 £), 

el sekretario de « Godea », 4, Viktoriastrasse, 
Godesberga Bli. (Germanujo).

Germ ana Fraulino . —  Scianta Espe

ranton kaj iomete Trancan lingvon deziras rico i
*

oficon en franca fan» li >. Si esta supreta uiiii p**r 
instruado de germana ingvo, fortepiano k. t. p. 

al infanoj. Malgranda salajro postulata. O l . i 

bonvolu skribi al F-ino Anny Ta idle. Mun^ler 
i. Taŭnus (Germanujo).

Pensiono. — S-ro II. Muftang, li), rue de 

Fresnes, Angers (Francujo) povas ricevi en sian 
familion unu pensionulon au pensionnlinon. 

Liceaj kursoj laŭ/ole por knabo. Piano, teniso.

%
S urdm u tu lo j. — Ciuj surdmutuloj aŭ 

surdulaj instruistoj skribu al ni pri fondo de 

internacia lijjo. La celo eslas rondiris^ man

skribi I ajii/ gazetojn por intersango de ideoj pri 

niaj aferoj kaj stato. Certan respondon ricevos 

ĉiuj interesatoj. J.-A. Burrovvs, Home Fami B9, 

Drumcondrin, Dubli n (Irlando); L.-A. M iller0/0 

S-ro Newton, ‘{'i, (Haremon! Bd, Alejandra 

park. Manehester (Anglujo),

GUAVA AVIZO
por KOMERCU KONSULOJ

Reprezentintoj eslas senfalaj on Ciuj landoj 

por skribmaŝinoj, kiui romaninoj, bicikleloj, 

fotografaj aparaloj, krajonakrigiloj.

Pelu informojn de : Iiigalke & Mohivinkel, 

Bromberg (Germanujo).

K o m e r c a j  r e k l a m o j

T RA  L A  F ILA T E L IO

Internacia monata organo de ĉiuj kolek
tistoj de poŝtmarkoj & poŝtkartoj. Jare : En 

Francujo 2 fr. IO, 0.80 S- En ceteraj landoj 

2 fr. 50, I ĉe S-ro Fize, au Pastissou, Be- 
zicrs (Francujo).

Koviloj sekigantaj « Perfekta » je varma 

aero kaj automata reguligilo; maksimuma 

produktado, lastaj perfektigoj; Katalogo 

ricevebla de J. Pascarel. Tours (Francujo).

Riprezentado. — Londona Agento, hav. 
oficejon, de/., riprez. alilandan firmon (ne 

alkohol.) Bonaj referencoj. — « The Ronda 

Agency », 87, Finsbury Pavement, London 
E. C.

Ekspeda firmo. — Firmo Krook & 

Person, en Lŭbeck (fondita 1876). Ekspedoj 

precipe al Dan-, Svcd-, Rusujo & Finlando.

Silkaj e s p e r a n ta j .  — B. Peyraud, 

Vicdel. U. E. A., rue de la Loire, 41, Saint- 

Etienne, Francujo.

Flageloj, kravatoj verdstelumitaj por sam

o j,5 modeloj.— Atlasa rubando, kun verd

stela desegno, por sam-inoj.— Vualskarpoj 

esperantistaj, el blanka gazmuslino. — 

Bildoj teksitaj el silko, veraj teksaj ĉefver- 

koj. — Kontraŭ (» fr. 30 (0.12 &) postili, au 

I respondkupono, oni ricevas silkan flage

ton kaj la ilustritan prezaron.

Muziko. — S1-0 A. Besnard, muzikeldo

nisto, 26, rue Antoinette, Paris, liveras 

ĉiujn ajn muzikajojn, el ĉiuj landoj, Iau plej 
profitaj prezoj.

A n ta ŭ  ol akiri domojn, dometojn, kam

pardomojn kaj ĉiuspecajn bienojn en Ita

lujo, skribu al samideano Luigi Scarselli, 

via deli’ Agnolo 48, Firenze (Italujo). Li 

akceptas ankaŭ riprezentadon de ĉiaj ko
mercajoj.

Komercaĵoj. — S'-" A. R o\v kineta (Bon I S-’}, 
Invercargill, New-Zeland) deziras koresp. pri 

komercaĵoj nevendeblaj en la Anglaj Kolon oj 
ka j pri la produktaĵoj de Nov-Zelando.

Donaco tre rekomendinda al Esperantoj 

geamikoj : murpladoj surskribitajn per Espe
rantaj devizoj. Forsendas afrank. 3 po 3 75 S 

S. F. V. Dam,3S v. (iii lenst rasse Haag (Ho
lando), konto ^ekbanko Esperanto.

Parolo pri Higieno
En nia lasta artikolo pri la veraj grajnoj 

de Saneco de D™ Frank, pro preseraro ni 
diris, ke unu skatolo kun 405 grajnoj kos

tas 3 fr. Oni devas legi Ilio grajnoj.

Por provo skribi al T. Lerov, 96, rue 

d’Amsterdam, Paris (Franc.).

P O Ŝ T K A R T O J
de la

Kongreso  B a rce lo na
KOLEKTO U  KARTOJ

( li k irloj de Barcelona, 2 de la Postkongreso 
en Valencia, I de la Hispana rego).

S  0 . 5 5  a frank ite

Eldonejo « Esperanto » Germanujo : Leipzig, 
Langestrasse, 27.

Solaj serioj riceveblaj :

Por Francoj. Esperantista Centra Ofi

cejo, Paris, 51, rue de Clichv, Presa Espe
rantista Societo, 33, rue Lacepede.

Por Holandoj, Holanda Esperanta Li

brovendejo, Amsterdam, Radhuisstr., 43.

Por Rusoj, Librejo Esperanto, Moskvo, 
Iverskaja, 28.

L INGVO  IN T E R N A C IA
Centra organo de la Esperantistoj

E lir a n ta  la 15 ka j 20 de ĉ iu  m ona to  

A bono  p o r  u n u  a ro , k un  L i t e r a t u r a  A lm anako

.‘I Sm.

La Literatura Almanako enhavas, krom la 

historio de Esperanto dum 1908, portretojn de 

('Akademianoj kun biografiaj notoj kaj neeldo- 

nitaj pagoj de ili. Ekskluzive rezervita por la 
abonantoj.

JU N A  E S P E R A N T IS T O
Monata gazeto por junu lo j, instru isto j 

Esperanto-lernantoj.

Kvar konkursoj jare. Senpagaj enpresoj de

petoj por korespondado.
Jara abono ; i  &

Administracio : Presa Societo, 33, rue Lacepede

Paris

A L I U R  K O L E K T IS T O J

Post kelkaj jaroj, grandan valoron bavos 
la plena kolekto de la gazeto.

ESPERANTO
Do, rapidu mendi ĉi tiun plenan kolekton 

duni gi estas ankoraŭ havebla po malkara 
prezo.

La tula Kolekto (60 n"j), afrankite 2.50 §.

Sin turni alla Administrejo (IO, rue de la 
Bourse, Geneve).

Malnovaj n-oj antan 1 Decembro 1908 ne 
estas izole aĉeteblaj.

La Administranto (Peranta : DUVAL

Laborista Kooperativa Presejo 
15, rue Amiral-Roussin. Dijon

«S fe *

(Francujo)

tfi f il PPI Pi kiri ONI pAOO POSTMANOATI

Sinjoro E Ga b e r t  t Ĵ j P E ^ A f / j l S T A J

10. Kue Claude-Delaroa. IO t  * 

Saini- Etienne . io»re»FRANCE

l.50Uli{ando?0j66Ĉ<fr.l.66> afrankite

Specialaj prezoj po? u» vendo pogrande

La plej bona K rajonakrig ilo  de rmondo estas

«  J U P I T B M  99
Sparas monon 

laboron 

kaj ĉagrenon 

Ne p lu  

m alpura j manoj

M anuzebla  

n e e l u z e b l a  

l a b o r a s  

fideble 

kaj rapide  

Ĉ ie  p a t e n t i t a

S o la j  Fabrikanto j : ( i  I I I I  E  I I A I i l l E C K  (Esfera tia Entrepreno]
U M B U R O  O S .  m

Ĉ A S O P IS  C ESK Y C H  E S P E R A N T IS T O
Kun literatura aldono « Legolibro de Ho- 

kemaj Esperantistoj » oficiala monata or

gano de bohemaj Esperantistoj kaj de 
centra asocio.

Bohema Unio Esperantista (I!. U. E.), 
kiu unuigas tiutempe 43 societojn. Ĉiu nu

mero de tiu ĉi revuo enhavas po 20 pagoj 
da plej bona teksto : artikoloj originalaj 

kaj tradukitaj, pario oficiala, esperanta 

inovado en fremdlando kaj inter Bohemoj, 
bibliografio, adresaro de korespondantoj, 

k. t. p.

Jara abonpago : 3 kronoj (S 1.50) Red. 

kaj Adin. : Praha II, 2023, EU. Kuhlii.

(Rabato por Societoj).

MOREAU-V0ILL0T
BEAUNE (M M O r- F ra n c n jo )

Firmo fondita en 1876, daŭrigita de patro
al filo

Honorindaj makleristoj estus akceptataj
O n i pe tu  la  p ro za ron  e spe ran tan

Oranda Marko

“ V ille  de Paris ”

INKOJ MIETTE
i/liioj likvidaj, sigeloj

Jules MIETTE
102, Rlie Ameloj, P A R M I

Tre rekomendinda donaco al Kristnaska festo

estas la mondfama

K E N IG S B E R G A  M A R C IP A N O
S P E C IA L A JO

en pecegoj, tekon fekta Jo kaj marcipanaj terpo

moj. Prezo funte I J£.
Por l0 §  O* forsendas en-kaj eksteran lon 

afrankite kaj sciu!-igano la tre placentajn kes

tojn enhavantajn diversajn marcipanajn^!!.

PAUL BECKER, K IN  GS8ERG (Prusajn)
Marci pan fabriko premiita purora medalo en 

la Pariza ekspozicio IDOS.

O n i korespondas esperante

P o r  l a  H i e n o  d e  m i a l g i o
(lavajoj-, higieno de Ubuso, la halito, lavado 

de suninfanoj, intima higieno)

Oni nepre rekomendas

C O A L T A R S A P O N I N E  L E B E U F
BAVON N E (Francujo)

Kiun giaj antisepcaj, detcrŝivaj kaj-cika* 

trigaj proprajoj akceptigis Ce la Parizaj 
Hospitaloj.

En la a polekcjoj — Atentu la i ini tajojn

Pro siaj malgrandaj dimensioj, pro sia nedifektebla for
tikeco, pro sia preciza funkciado.

L a I » -

estas la plej lona kamero por universala fotografa 
laborado. Platoj kaj ebeuĥlmoj intersango estas aplike
blaj. La optika provizaĵo eslas je diversaj lumfortoj O iam 
bonega.

Ni senpage sendas la plej novan katalogon n» 7)07) en 
Esperanto en la tutan mondon.

H ŭ tt ig  Akt.-Ges., Dresden, 21 (Germanujo).

Plej granda kaj plej malnova kamerfabrikejo de la 
Europa kontinento.

.. MEDIZINISCHE L O T -  I 

t ?  ĥ HERZ- u .  NE R  VE N- Heilanstalt-Kuracejo
por lumkuracado 

por ma lsano j de rk o n )  

kai ile f i e r a i . _ _ _

vormals : ROTES KREUZ antaue : RUGA KRUCO

5 1  L u i s e n s t r a s s e  B E R L IN  N W .  8 T e l e f o n o  I I I ,  3 1 8 5

S ekc io  p o r  m a ls an o j  do 1’k o ro  ka j d e  1’nervoJS ekc io  p o r  l u m k u r a c a d o

Elektra lumo kun elektrodoj de 

karbo, fero, hidrargo. Lumo de Roent

gen. Radiado d’Arsonval kaj de Oudin 

kontraŭ artrito, reumatismo, neŭralgio, 
iŝialgio, furonkulozo, diabeto, k. t. p.

R a d ia d o  ka j fo to g ra fa do  Iau 
R oen tgen

Esploroj per radioj de Roentgen kaj 
konstatado de Tagado de 1’koro. Banoj 
kun karbacido kaj ŝprucbanoj kun pin- 
b u rgon oj. Elektraj banoj por la tuta 
korpo kaj por apartaj membroj. Vibro
ta asago k. t. p.

L a  k u ra c a d o  p lene a n s ta ta u a s  res tadon  
en B ad  N auhe im

Prospekto laŭ deziro k u r a c a d o  a m b u l a n t e .  j)u kuracjst0j Direktoro :
-----------------------------  O N I P A R O L A S  E S P E R A N T E .  -------------- I--- i  Q r .  B R E IG E R

r  *  J  \

i i NOVAJO
Grava afero por 

alilanda militistaro I

P f l T E J S l T S P R O N O  I ^ U H  F L i E K S E B l i f l
K O L O

Nenia falado malsuprenirante la stuparojn.
Nenia disŝirado de la botoj kaj de la pan

talonoj.

Post ĉiu premo la spronkolo revenas en 
sian iaman originan situacion.

I-a cltrovaĵo estas patentigita ĉe ĉiuj kul
tu rŝtatoj.

Eksterlandaj patentoj estas vendeblaj.

Reprezentantoj (iulande dezirataj.

Ilustr. prezaroj ĉien per la forsendejoj : 

Adolf. Muth, Nŭrnberg, Lichtenhofstr. — 
Germanujo.

Lud\vig Dollatscheck, Mŭnchen, Gale- 
riestr. — Germanujo.

Hans Kriebel, Dresden, Gneisenaustr. —
Germanujo.

Liverantoj de Mustardo kaj Amelo al la Rego
I.aŭ privilegio

J. &  J. COLMAN
(Akcia Societo) 

M a n u f a k t u r i s t o j  d e

M U STARDO , A M ELO , B L U IG A ĴO

KAJ

B R IT A  R IZ F A R U N O

G e r m a n a  E s p e r a n l o - L i l r e j c
Kcenigstmse 19 L E IP Z IG  Kcenigstrasse 19

LIVERAS

ciujn Esperantujojn, la plej belajn, 

vere argentajn Esperantistajn signojn 

KUN I-A ENSKRIBO “ ESPERANTO "

kiel pinglo, brpĉo kaj butono, po &0.30 

kiel manumbutonoj, po 0.75

la mulle salutan kaj utilegan

inkosorSi loa ESPERANTO sen sorte papero
po unu . . . . . . 

scndkostoj (eksterlande)
. S 0.05 
. S 0.25

IOS, CANNON STREET, LONDON 

kaj CA RRO W WORKS, NORMIGU  damludo)

Sigelmarkojn a ite farita jn

po 50 ekz.....................................0.25

po 100 e k z ................................ §  0.35
A f r c i n U l t e

h a v ig a s

P R E S E J A J  L I T E R O J  
=  M A Y E U R  = P A R I S

Gravur-Fondistoj = posteuloj =

(TIUSPECAJ LITEROJ

KAJ

VINJETOJ

21, R U E  DU M O N T P A R N A S S E

□

— Specialajo —■
de

SUPERLITERAJ 

SIGNOJ —

ĉiuj n librojn,] urnaloj n, muzikaj»ju k.t.p. 
Esperantistajn kaj diversnaciajn

P E R A S
anoncojn ĉiaspecajn por ciuj germanaj 

gazetoj k. t. p. (tradukoj senpage)

ESTAS LA DEBITEJO DE “  ESPERANTO ”
(Oficiala Organo de U. E. A .)  

F o r  G r o r m a n l a n  c l o  

P O N T I  L I I  P U K Z . l  i u »

Liverantoj de Ciuj 

Esperantaj literoj kaj 

supersignoj uzataj Oo 

la presejo de U. E .  A. 

por la kompostailode 

E s p e r a n t o  kaj ĉiuj 

Esperantaj presajoj.

R O M A N A  T I P O J  D I  D O T  I T A L I K A

ĉ  ĝ  l i  ĵ  Ŝ Ŭ  * Korpo 7 — Bas do casse e ĝ  ĥ j  Ŝ Ŭ

Ĉ  Ĝ  Ĥ  J  S  O  C e n d r o j  O () n  Ĵ Ŝ U

ĉ  ĝ ĥ  ĵ  ŝ  Ŭ  Korpo d  —  Bas de casse t  ĝ  ? i ĵ i  ŭ

C  Ĝ  lli Ĵ  ŝ  ŭ  Ce rute roj Ĉ  Ĝ  I I  Ĵ  Ŝ  U

Ĉ  ĝ  l i  ĵ  ŝ  U  Korpo 9 — Bas do casse Ĉ ĝ  ĥ  ĵ  Ŝ Ŭ 

Ĉ Ĝ  Ĥ j  Ŝ Ŭ  C o Hite roi Ĉ  Ĝ  Ĥ  Ĵ  Ŝ  IJ  

ĉ  ^  I j  j  S  t i  Korpo IO — Bas do casso ĉ ĝ ĥ j s  li

(’: Ĝ Ĥ Ĵ S Ŭ Ceni te roj Ĉ  Ĝ  i )  Ĵ  Ŝ  Ŭ  

e g i p t a  k o r p o  s  n 0 4 0 6

Ĉ ĝ- ĥ j  ŝ  ŭ Ĉ Ĝ Ĥ  Ĵ  Ŝ Ŭ

UNIVERSALA ESPERANTO ■ ASOCIO
aŭ ESPERANTIO

Fondita la 28"' de A prilo  1908

CELO: Plifaciligi la rilatojn inter diverslingvanoj kaj krei fortikan ligilon de solidareco 

inter siaj membroj. Por tio ĝi starigas diversajn internaciajn praktikajn servojn 

tuj uzeblajn de la personoj, kiuj partoprenas en la vivo internacia (Komerco 
& industrio, turismo, junuloj, informoj, k. a.)

ORGANIZO : En ĉiu regiono estas Delegito aŭ Subdelegito, kiuj reprezentas la komitaton, 

varbas membrojn kaj zorgas pri la funkciado de la servoj de la Asocio. Li' 
laŭbezone estas helpata de diversfakaj Konsuloj (turismo, komerco, virinoj, 
junuloj, maristoj), kiuj havas la devon respondi pri sia fako ĉiujn informpetojn de 

Esperantianoj aŭ Esperantiaj entreprenoj. La Komitato estas balotata de la Delegitoj; 
la Delegitoj estas balotataj de la membroj, por 2 jaroj.

SERVOJ : Senpaga liverado de informoj pri ĉiuj fakoj. — Helpado al vojagantoj. 

Helpado al junuloj, kiuj vojagas eksterlanden aŭ serĉas oficon aŭ deziras ellerni 
fremdajn lingvojn aŭ viziti alilandan universitaton, k. c. — Starigo de Esperanto- 

Oficejoj en ĉiu loko. — Reklamo kaj disdonado de reklamiloj. — Perado por 

reklamo kaj dungado. — Liverado de informoj komercaj kaj enketoj. — Juraj 

informoj. — Organizo de karavanoj kaj someraj libertempaj kolonioj. — Eldonado 
«le gvidfolioj. — Instigo al eldonado de gvidlibroj. — Ekspozicioj. — Konkursoj, 
k. t. p., k. t. p.

ALI (I O J: ĉiu persono, kiu deziras aligi, informu pri tio la Delegiton aŭ Subdelegiton de 

sia loko (se estas nek Del., nek Subdel., li sin turnu al la sidejo de U. E. A.) kunsen

d a ta  la jaran kotizajon 36 sd. Interŝange li ricevos membrokarton, kiu donos al li 
la rajton uzi ĉiujn servojn de U. E. A. — La grupoj, societoj, komercaj, firmoj, 
gazetoj, kontoroj, korporacioj, k. a., povas aligi kiel Esperantiaj entreprenoj 

(Kotizajo : 2 sm.) kaj interŝanĝe rajtas uzi la specialajn servojn de U. E. A. 

starigitajn por ili. La grupoj, societoj, organizajoj, k. a., kies ĉiuj membroj estas 

samtempe membroj de U.E.A., estas Esperantiaj Asocioj kaj senpage guas la rajtojn 
de la Esperantiaj Entreprenoj.

NUNA STATO: Je la I» de oktobro, U.E.A. kalkulis 85 Delegitojn, 122 Vicdelegitoj^668 

Subdelegitoj^ 465 Konsulojn, 154 Esperanto-OIicejojn, en 700 lokoj kaj 44 landoj; 
gi havis 4500 membrojn, 80 Esperantiajn Entreprenojn kaj IO Esperanzajn Asociojn.

K O M IT A T O  DE  U. E. A.

Dro L. L. ZAMENHOF, Honora Prezidanto. — II. BOLINGBROKE MUDIE, Prezi

danto, London. — H. HODLER, Vicprezidanto (Administrado, Genĉve). — 

Th. ROUSSEAU (Financoj), Dijon. — A. CARLES (Konsuloj), Bezieri. — 
P. BLAISE (Esperanto-Oficejoj, London. — J. SCHMID (Turismo), Bern. — 

Dr« M. KANDT (Komerco ife Industrio), Bromberg. — F. ROCKMANN 
(Junuloj), Magdeburg.

La Centra Oficejo : IO , rue de la Bourse, GenĜve (Svisujo).

Universala Esperantia Librejo
i o ,  r u e  d e  l a  B o u r s e ,  G E  N t i  V E  ( S u i s s e )

Vendas ĉiujn eldonajojn de U. E. A. kaj ĉiujn Esperantajojn (propagandiloj,

lernolibroj, literaturajn kaj sciencajn, verkojn, k. t. p.).

Oficialaj eldonajoj de U. E. A. :

rekomendataj al ĉiuj Esperantianoj

Oficiala Jarlibro (Plenaj informoj pri U. E. A., gla organizo, giaj servoj kaj la maniero

ilin uzi, k. a. Plena listo de la Deligitoj, Vicdelegitoj, Subdelegitoj, Esp.-Oficejoj de
U. E. A.). Necesega por ĉiuj membroj. Prezo: 0,25 Sm .; IO ekz. 2 Sm.

Oficiala insigno (verda stelo kun blanka rando, rezervita por Esperantianoj). Prezo : 
0,36 Sm. .

Oficiala Marko (gluota sur la korespondajoj de Ia Esperantianoj) 1 sd. por ekzempl. 

(minimumo IO ekz). Por Esp.-Oficejoj rabato da 20 %  por ĉiu mendo de nli ol 
100 ekz.

Oficiala leterpapero (por Delegitoj, Subdelegitoj kaj membroj) 100 folioj: 0,70 Sin. 
Oficialaj kovertoj. Prezo, 100 ekz: 0,40 Sm.

Oficialaj poŝtkartoj. Prezo, 100 ekz.: 0,70 Sni.

Gvidfolioj de U. E. A. (Rekomendataj al ĉiuj vojagantaj Esperantianoj). Senpage riceve

blaj kontraŭ marko aii kupono da 0,10 Sni. Oni povas mendi la gvidfoliojn aparte 

Universala Esperanto-Asocio, gia celo, gia organizo, giaj [praktikaj servoj, gia signifo!
Propaganda broŝureto. Prezo, IO ekz.: 0,20 Sm .; 50 ekz.: 1,50 Sni.

Oficiala Bulteno (senpaga por Delegitoj, Subdelegitoj kaj Konsuloj).

PROPAGANDAJ BROŜUROJ EN NACIAJ LINGVOJ:

Universala Espe r anto-Asocio. Enkonduko, celo, organizo, praktikaj servoj, socia, signifo 

konsiloj, al la interesatoj, k. t. p. Tiu bonega propaganda broŝuro, kiu k l a r e ’ konigas 

U. E. A. al la neesperantista publiko, estas nepre rekomendata al ĉiuj niaj propa- 
gandistoj.

Ekzistas gis nun eldonoj en lingvoj franca, germana, hispana, rusa kaj itala. Eldonoj 

angla, kaj portugala estas en preparo. Resumoj en lingvoj dana kaj holanda.
Prezo, IO ekz.: 0,20 Sni ; 50 ekz.: 0,80 Sin ; '100 ekz.: 1,50 Sm.

AVIZOJ : Ciuj mendoj estu sendataj al Esperantio, Universala Esperantia L i 

brejo, IO, rue de la Bourse, Geni ve (Svisujo), Tamen, nacilingvaj propagandaj broŝu
roj estas ankaŭ riceveblaj jenaj el la adresoj :

I)™ M. KANDT, 8, Neuer Markt, Bromberg (Germana).
P. LINARES, Santo-Basilio, Cordoba (Hispana).
A. TELLINI, 12, Casella Postale, Bologna (Itala).

S. SZABUNIE\VICZ, Mjasnickaja, d. Zimin, Moskva (Rusa).

Kalkulo estas malfermata nur al Delegitoj & Subdelegitoj. Ciuj aliaj persono! devi 
aŭ mendi persia loka Delegito, aŭ kunsendi la monon samtempe kun Ia m I p 
sonoj, kiuj deziras rekomencigi sian mendajon, aldonu OJO Sin. °'


